
๑ 

 

 
ส่วนที่ 1 
บทน า 

  “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินงานจริงท้ังหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 ก าหนดให้แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น และการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 1. วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและส่วนราชการภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวค้อเพื่อควบคุมให้เกิดการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวค้อ ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

  2. เพื่อให้มีการประสานงานและบูรนาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานและ
โครงการ 

  3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

  4. เพื่อก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 

  5. เพื่อให้เป็นกรอบในการติดตามการประเมินผล ให้ทราบถึงผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อน
ของประชาชนในท้องถิ่น 

 2. ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ เพื่อควบคุมการด าเนินการ ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล ดังนั้นแผน
ด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

  1. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพฒันาและมลีักษณะเป็นแผนการด าเนินการ 
  2. จัดท าหลังจากท่ีไดม้ีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปเีรียบร้อยแล้ว 
  3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน 
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนด าเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
บัวค้อ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๕ เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 



๒ 

 

 

 2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศอย่างไวน้้อยสามสิบวัน 

4. ประโยชน์ในการจัดท าแผนด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรนาการการท างานกับหน่วยงานอื่น และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ และแผนการ 
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

              โดยสามารถแยกความส าคัญไดด้ังนี้ 

  1. เป็นเครื่องมือส าคญัในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. สามารถควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  3. เป็นเครื่องมือในการตดิตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
 4. แผนการด าเนินงานแสดงถึงเปา้หมาย รายละเอียดของกิจการ งบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจนท าให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ีได้อย่างชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนรอ้ยของประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง 



๓ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
    แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์และแนวทาง จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   
  1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

๑๕ 
 

 
 

๒๗.๒๗ 
 

 
 

๓,๘๑๒,๒๕๒ 

 
 

๑๗.๖๕  

 
 

กองช่าง 
 

รวม 1๕ ๒๗.๒๗ 
  

๓,๘๑๒,๒๕๒  ๑๗.๖๕  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
  2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
    ๒.๓ แผนงานงบกลาง 

 
๔ 
๔ 

 
๑๓.๖๓ 
๙.๐๙ 

 
๘๐๐,๐๐๐ 

๗,๕๕๗,๐๐๐ 

 
๐.๙๕ 

๖๙.๕๔ 

    
 กองสวัสดิการสังคม 
   

รวม ๘ ๓๘.๖๒ ๗,๖๓๗,๐๐๐ ๗๗.๕๖  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.1 แผนงานการเกษตร 

 
๓ 

 
๔.๕๔ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๐.๓๙ 

 
  ส านักปลัด 

รวม ๒ ๔.๕๔ ๖๐,๐๐๐ 0.๓๙  
4. ยุทธศาสตร์ ดา้นการศึกษา 
  4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 
๕ 

 
๑๕.๙๐ 

 
๒๙๐,๐๐๐ 

 
๕.๗๒ 

 
  กองการศึกษา 

รวม ๕ ๑๕.๙๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๕.๗๒  
๕.ยุทศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
๕.๑ แผนงานบริหารทัว่ไป 
๕.๒ แผนงานความเข้มแข็งชุมชน 
๕.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
๔ 
๔ 
๔ 

 
๑๕.๙๐ 
๑๑.๓๖ 
๙.๐๙ 

 
๓๒๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๘๕,๐๐๐ 

 
๗.๐๗ 
๑.๘๒ 
๐.๙๘ 

     
  ส านักปลัด 
  กองคลัง 

 
รวม ๘ ๒๗.๒๒ ๘๒๐,๐๐๐ ๘.๘๙  

๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข  

 
๘ 
 

 
๒.๒๗ 

 

 
๔๒๐,๐๐๐ 

 
๑.๖๒ 

 
  กองสาธารณสุข 

รวม ๘ ๒.๒๗ ๔๒๐,๐๐๐   
รวมทั้งสิ้น                  ๔๖ 100 ๑๒,๖๑๙,๒๕๒ 100  



๕ 

 

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                 แบบ ผด.๐๒ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ก่อสร้างถนนค.ส.ล.
บ้านบัวค้อ  หมู ่๑
สายจากถนนลาดยาง
บัวค้อ หนองหิน- ถึง
ฝายหินลาด   
  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
บ้านบัวค้อ  หมู่ ๑   
ขนาดความกว้าง ๔ 
เมตร ยาว  ๙๗  เมตร  
หนา ๐.๑๕  เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ 
ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.
บัวค้อ ก าหนด)   
 

๒๐๐,๙๘๔ บ้านบัวค้อ 
หมู่ ๑ 

กองช่าง             

 
 
                                                                                                                                                                  
 
 
 



๖ 

 

                                                                                                                                                                              แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ ก่อสร้างถนน  
คสล.  บ้านโนนมี้  
หมู่ที ่ ๒   สาย
จากบ้านโนนมี-้ ไป
บ้านภูดิน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้าน
บัวค้อ หมู่ ๒ ขนาดความ 
กว้าง ๕ เมตร ยาว  ๗๒  
เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๓๖๐ ตร.ม.  (ตามแบบ
อบต.บัวค้อ ก าหนด)   
 

๑๙,๒๐๐๐ บ้านโนนมี้ 
หมู่ ๒  

กองช่าง             

๓ 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน  
คสล.  บ้านโคก  
หมู่ที ่ ๓   สาย
จากสามแยก 
หนองค้อ- ไปบ้าน
โนนมี ้

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  
บ้านบัวค้อ  หมู่ ๓ ขนาด
ความกว้าง  ๖ เมตร ยาว  
๗๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร   หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า ๔๒๐  ตร.ม.  (ตาม
แบบ อบต.บัวค้อ 
ก าหนด)   

๒๒๔,๗๐๐ บ้านโคก  หมู่
ที ่ ๓ 

กองช่าง             



๗ 

 

                                                                                                                                                                                  แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมา
ณ(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
(บล็อกคอนเวิร์ส )   
บ้านหนองค้อ  หมู่ที่  ๕  
 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
(บล็อกคอนเวิร์ส ) บ้าน
หนองค้อ  หมู่ที่  ๕  
(ตามแบบ  อบต.บัวค้อ) 
 

๔๐๐,๐๐๐ บ้านหนอง
ค้อ หมู่ ๕ 

กองช่าง             

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

                                                                                                                                                         แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมา
ณ(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านน้ าจั้น  หมู่ที่  ๖
สายทิศเหนือบ้าน จาก
สะพาน -ถึงทางแยกไป
บ้านโรงบ่ม  

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  
บ้านบัวค้อ  หมู่ ๖   
ขนาดความกว้าง  4 
เมตร ยาว  97  เมตร  
หนา  0.15  เมตร       
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
388 ตร.ม. (ตามแบบ
อบต.บัวค้อ ก าหนด 

๒๐๐,๙๔๘ บ้านน้ าจั้น 
หมู่ที ่๖ 

กองช่าง             

๖ 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
บ้านหนองคูณ  หมู่ที่ ๗ 
สายจากบ้านหนองคูณ 
-ไปบ้านโนนทอง   

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  
บ้านบัวค้อ  หมู่ 7 
ขนาดความกว้าง  ๔ 
เมตร ยาว ๙๗   เมตร  
หนา  0.15  เมตร       
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๓๘๘ ตร.ม. (ตามแบบ 
อบต.บัวค้อ ก าหนด)   
 

๒๐๐,๐๐๐ บ้านสวน
อ้อย หมู่ที่ ๗   

กองช่าง             



๙ 

 

                                                                                                                                                                          แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมา
ณ(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ ก่อสร้างถนน  คสล.  
บ้านสวนอ้อย  หมู่ที ่ ๘
สายจากบ้านสวนอ้อย 
–ไป บ้านหนองบัว   

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  
บ้านบัวค้อ  หมู่ 8   
 ขนาดความกว้าง  4 
เมตร ยาว  97  เมตร  
หนา  0.15  เมตร       
 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
388 ตร.ม. (ตามแบบ 
อบต.บัวค้อ ก าหนด)   

๒๐๐,๙๘๔ บ้านสวน
อ้อย 

  หมู่ ๘ 

กองช่าง             

๘ 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน  คสล.  
บ้านโคก  หมู่ที่ ๙   
สายจากบ้านโคก - ไป
วัดป่าบ้านโคก 

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  
บ้านบัวค้อ  หมู่ 9   
ขนาดความ กว้าง 5 
เมตร ยาว  72  เมตร  
หนา  0.15  เมตร       
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360 ตร.ม. (ตามแบบ 
อบต.บัวค้อ ก าหนด)   
 

๑๙๒,๖๐๐ บ้านโคก 
หมู่ ๙ 

กองช่าง             



๑๐ 

 

 
                                                                                                                                                                          แบบ ผด.๐๒ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค
. 

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

๙ ก่อสร้างถนน  
คสล.บา้นบัวค้อ  
หมู่ที่ ๑๐ สาย
รอบป่าช้า - ไป
บ้านน้ าจั้น    

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  
บ้านบัวค้อ  หมู่ 10 
ขนาดความกว้าง  4 เมตร 
ยาว  95  เมตร  หนา  
0.15  เมตร       
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360  ตร.ม.(ตามแบบ 
อบต.บัวค้อ ก าหนด)   
 

๑๕๐,๐๐๐ บ้านบัวค้อ 
หมู่ ๑๐ 

กองช่าง             

๑๐ 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์   
อบต.บัวค้อ                                  

ก่อสร้าง อาคาร
อเนกประสงค์ อบต.บัวค้อ 
(ตามแบบ อบต.บัวค้อ 
ก าหนด)   
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ที่ท าการ
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กองช่าง             



๑๑ 

 

                                                                                                                                                                          แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมา
ณ(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑ ปรับปรุงภายใน
อาคารกองช่าง 
อบต.บัวค้อ                                       

ค่าปรับปรุงภายในกอง
ช่าง อบต.บัวค้อ โดยท า
การ ปรับพื้นห้อง  ปู
กระเบื้อง  ทาสี  ฯลฯ 
 

50,000 อาคารกอง
ข่างองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ  

กองช่าง             

๑๒ 
 
 
 

ปรับปรุงห้องเก็บ
ของเป็นห้อง
รับรองแขก  
อบต.บัวค้อ  

ปรับปรุงห้องเก็นบของ
เป็นห้องรับรองแขก 
อบต.บัวค้อ  โดยท าการ
ติดตั้งหน้าต่างละระบบ
ไฟฟ้า  ทาสี  ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ที่ท าการ
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กองช่าง              

๑๓ 
 
 
 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์เป็น
ห้องครัว  อบต.
บัวค้อ 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์เป็น
ห้องครัว  อบต.บัวค้อ 
 โดยท าการ  ปูกระเบื้อง  
ติดตั้งผนังทาสี  ฯลฯ 
(ตามแบบ อบต.บัวค้อ 
ก าหนด) 

๑๕๐,๐๐๐ ที่ท าการ
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กองช่าง              



๑๒ 

 

                                                                                                                                                                          แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค
. 

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

๑๔ จัดซื้อวัสดุ    
หินคลุก 

จัดซื้อวัสดหุินคลุก เพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน 
สายบ้านหนองบัว ม.๔ – 
ไปบ้านโคกใหญ่ ต.แคน  
อ.วาปีปทุม 

๒๐๐,๐๐๐ บ้าน 
หนองบัว 
หมู่ ๔ 

กองช่าง             

๑๕ 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์   
อบต. ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโคกบัวค้อ                                  

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์   อบต. 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โคกบัวค้อ (ตามแบบ 
อบต.บัวค้อ ก าหนด)                                 

๒๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโคก 

บัวค้อ 

กองช่าง             

 
 
 
 



๑๓ 

 

 
                                                                                                                                                                       แบบ ผด.๐๒ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๑ โครงการ
อบรมให้
ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
พนักงาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง
และ
ประชาชน
   

ด าเนินโครงการอบรมให้ 
ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ 
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างและประชาชน  
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
 ค่าป้ายโครงการ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน 
การจัดอบรม  
  

๒๐,๐๐๐ อบต.บัวค้อ ส านักปลัด             



๑๔ 

 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                แบบ ผด.๐๒ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบรหิาร การจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 ๒ โครงการส่งเสริม
การบริหารงาน
ตามหลักธรรมา  
ภิบาลเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
พัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้
ความรู้และศึกษาดูงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพต่อ
หน่วยงาน เช่น ค่าจ้าง 
เหมารถปรับอากาศ 
ค่าอาหารว่างและเครื่อง 
ดื่ม ค่าป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้ 
จ่ายอื่นๆ ในการจัดท า
โครงการ 

๘๐,๐๐๐ อบต.
บัวค้อ 

ส านักปลัด             

                                                                
 



๑๕ 

 

 
                                                                                                                                                            แบบ ผด.๐๒ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ 

งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 ๓ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
และความโปร่งใสสู่
การบริหารจัดการที่ดี 
ของอบต.บัวค้อ 
   
 
 
 
 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความ
โปร่งใสสู่การบริหารจัดการ
ที่ดี ของอบต.บัวค้อ 
เช่น ค่าจ้างเหมารถ 
ปรับอากาศค่าอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้ 
จ่ายอื่นๆ ในการจัดท า
โครงการ  

๒๐,๐๐๐ อบต.    
บัวค้อ 

ส านักปลัด             



๑๖ 

 

                                                                                                                                                                     แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
   แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๔ โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
อบต.บัวค้อ  
งบประมาณ  
๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวค้อ  
อ าเภอเมือง  
จังหวัด
มหาสารคาม  

ด าเนินโครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินใน
เขตต าบลบัวค้อ  
อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม   
เช่น ค่าจัดท าแผนที่
แม่บท ค่าเดินส ารวจ
ภาคสนาม ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์  ฯลฯ 
 

๒00,000  อบต.  
บัวค้อ 

กองคลัง             

 
 
 
 

 



๑๗ 

 

                                                                                                                                                                 แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 ๑ โครงการพัฒนา
องค์ความรู้ตาม
แนวทางปรัชญา
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 

ด าเนินโครงการพัฒนา   
องค์ความรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ค่าอาหาร   
ว่างและเครื่องดื่มค่าป้าย   
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่ 
พัก ค่าจ้างเหมารถและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ 
จัดท าโครงการ 
  

๕๐,๐๐๐ อบต.    
บัวค้อ 

ส านักปลัด             

 
 
 



๑๘ 

 

                                                                                                                                                                          แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 ๒ โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรมจิต
อาสา
ปกป้อง
สถาบัน
ส าคัญของ
ชาติและ
นโยบายของ
รัฐ  

ด าเนินโครงการส่งเสริมกิจ 
กรรมจิตอาสาปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติและนโยบาย 
ของรัฐในกิจกรรมต่างๆเช่น 
การฝึกทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
เพ่ือเทิดทูนสถาบันส าคัญของ 
ชาติ กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยมี
รายละเอียด เช่น ค่าอาหาร    
ว่างและเครื่องดื่มค่าป้าย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า
เช่าที่พักค่าจ้าง 
เหมารถ ค่าจัดซื้อธงตรา
สัญลักษณ์ประจ าพระองค์ 
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน   
การจัดท าโครงการ 

๒๐,๐๐๐ อบต.    
บัวค้อ 

ส านักปลัด             



๑๙ 

 

                                                                                                                                                                          แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 ๓ โครงการจัด
ประชุมหรือ
สัมมนาในการ
ด าเนินการจัด
เวทีประชาคม
หมู่บ้าน และ
ต าบลในการ
จัดท าแผน
ชุมชน 
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และ
แผนอื่น ๆ
 
   

ด าเนินโครงการจัดประชุม 
หรือสัมมนาในการด าเนิน 
การจัดเวทีประชาคมหมู่ 
บ้าน และต าบลในการจัด 
ท าแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนอ่ืน ๆ  
เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า 
สมนาคุณวิทยากร  
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่าย 
อ่ืนๆในการจัดท าโครงการ 
  
 
 

๑๐,๐๐๐ อบต.    
บัวค้อ 

ส านักปลัด             

 



๒๐ 

 

                                                                                                                                                                          แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 ๔ โครงการ อบต.
สัญจร รับทราบ
ปัญหาชุมชน 
บริการ
ประชาชนนอก
สถานที ่ 

ด าเนินโครงการ อบต. 
สัญจร รับทราบปัญหา 
ชุมชน บริการประชาชน 
นอกสถานที ่ 
เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า 
สมนาคุณวิทยากร  
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่าย 
อ่ืนๆในการจัดท าโครงการ 
  
 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.    
บัวค้อ 

ส านักปลัด             

 
 
 



๒๑ 

 

                                                                                                                                                   แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ  
  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น

จากโครงการ 
งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 ๑ โครงการท้องถิ่น
อาสาปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 
“จิตอาสา  
สร้างป่า 
 รักษ์น้ า” 

  

 ด าเนินโครงการท้องถิ่นอาสา
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จติ
อาสา สร้างป่า รักษ์น้ า” เช่น การ
ปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ การ
สร้างและบ ารุงรักษาฝายกักเก็บ
น้ า สระน้ าสาธารณะ การสร้าง
ภาชนะกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ 
(WATER BANK) กิจกรรมการปลูก
ป่าเพื่อเพ่ิมสเีขียว โดยมี
รายละเอียด เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์
กล้าไม้ ค่าจ้างเหมาในการขุด
หลุม/อุปกรณ์ปลูก/ไมค้้ า 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
จัดท าโครงการ 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.    
บัวค้อ 

ส านักปลัด             

                                                                                                                                                                         



๒๒ 

 

                                                                                                                                                            แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  แผนงานการเกษตร  
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 ๒ โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
  
  
  

ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)  
เช่นค่าอาหารค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ย 
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้ 
จ่ายอื่นๆ ในการจัดท าโครง 
การ  
  

๒๐,๐๐๐ อบต.    
บัวค้อ 

ส านักปลัด             

 
 
 
 



๒๓ 

 

 
                                                                                                                                                   แบบ ผด.๐๒ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ  
  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้น

จากโครงการ 
งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 ๓ โครงการคลอง
สวยน้ าใส ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินโครงการคลองสวยน้ าใส ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม  เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร     
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก           
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการ 
จัดท าโครงการ  
  

๒๐,๐๐๐ อบต.    
บัวค้อ 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 
                                                                                                                                                                              แบบ ผด.๐๒ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๑ โครงการฝึกอบรม/ฝึก
ทบทวน                       
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรม/ฝึก
ทบทวน                       
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓๐,๐๐๐ อบต.บัวค้อ ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    



๒๕ 

 

 

                                                                                                                                                                     แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละ  เอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๒ โ ค ร ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์
แ ล ะ ร ณ ร ง ค์
ป้ อ ง กั น ล ด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล  
  
 
 

ด าเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์ และ
รณรงค์ป้องกันลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้าย
และป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจัดสถานที่  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
จัดท าโครงการ 
 

๒๐,๐๐๐ อบต.    
บัวค้อ 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
  



๒๖ 

 

                                                                                                                                                                              แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๓ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  

 ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

๒๕,๐๐๐ อบต.บัวค้อ ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 

                                                                                                                                                                              แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๔ โครงการพัฒนา
กระบวนการด าเนิน 
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
 

 ด าเนินโครงการ
พัฒนากระบวน 
การด าเนิน 
งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา 
เสพติด  
 

๑๐,๐๐๐ อบต.บัวค้อ ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



๒๘ 

 

 
 

                                                                                                                                                                     แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประ 
มาณ(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๑ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 
สร้างสรรค์พัฒนา
เด็กและเยาวชน
ต าบลบัวค้อ 
ประจ าปี  ๒๕๖๕     

ด าเนินโครงการวันเด็ก 
แห่งชาติสร้างสรรค์พัฒนา    
เด็กและเยาวชนต าบล 
บัวค้อ ประจ าปี ๒๕๖๕        

เช่น ของรางวัลส าหรับเด็ก
กิจกรรมต่างๆเช่น ดินสอ     

สมุด ปากกา ,ค่าจ้างเวที       
และเครื่องเสียง , ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ  
 
 

๔0,000  อบต.  
บัวค้อ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 



๒๙ 

 

 
 

                                                                                                                                                                     แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
                                                                           ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการศึกษา 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประ 
มาณ(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๒ โครงการแข่งขัน
กีฬาสามัคคีสี่วัย
ต้านภัยยาเสพติด  

อบต. บัวค้อ  

ประจ าปี  ๒๕๖๕  
 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ     

แข่งขันกีฬาสามัคคีสี่วัย 

ต้านภัยยาเสพติด อบต.          
บัวค้อ   

 

๑๒๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ 

กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 
 

 

                                                                                                                                                                     แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
                                                                           ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการศึกษา 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประ 
มาณ(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓ โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
บุญผะเหวด อบต.
บัวค้อ ประจ าปี 
๒๕๖๕ 

ด าเนิน โครงการส่งเสริม   
ประเพณีท้องถิ่นบุญ  
ผะเหวด อบต.บัวค้อ   
 ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 เช่น ค่าจ้างเหมาตก 
แต่งขบวนแห่บุญผะ 
เหวด , เครื่องเสียง ,  
ค่าป้ายโครงการฯลฯ   

๓๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ 

กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรม อบต.
บัวค้อ ประจ าปี 
๒๕๖๕ 

ด าเนิน โครงการส่งเสริม       
การปฏิบัติธรรม อบต.      บัว
ค้อ ประจ าปี ๒๕๖๕ เช่น 
ค่าจ้างเหมาอาหารและ
เครื่องดื่ม , ค่าเช่าเครื่อง 
เสียง ,ค่าป้ายโครงการ 
ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ  

กอง
การศึกษา  

            



๓๑ 

 

                                                                                                                                                                    แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
                                                                           ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการศึกษา  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประ 
มาณ(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๕ โครงการอนุรักษ ์และ 
ส่งเสริมประเพณ ี
บุญบั้งไฟ  
อบต.บัวค้อ  
ประจ าปี ๒๕๖๕   
 

ด าเนินโครงการอนุรักษ์ และ 
ส่งเสริมประเพณี 
บุญบั้งไฟ อบต.บัวค้อ  
ประจ าปี๒๕๖๕เช่นจ้างเหมา
ตกแต่งขบวน แห่งบั้ง 
ไฟ , ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
และเวทีพร้อมตกแต่งฯ 
ค่าสถานที่ในการจัด 
งาน 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ 

กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 

โครงการประเพณี
สรงน้ าหลวงปู่ลูกแก้ว  

สรงดอนเจ้าปู่ตา 

ประจ าป ี๒๕๖๕  

ด าเนินโครงการประเพณี 
สรงน้ าหลวงปู่ลูกแก้ว   
สรงดอนเจ้าปู่ตา ประจ า 
ปี ๒๕๖๕ เช่น ค่ารางวัล , ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัด 
งาน , ค่าสถานที่ ,ค่าเช่า 
เครื่องเสียง ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ  

กอง
การศึกษา  

            



๓๒ 

 

                                                                                                                                                                     แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
                                                                           ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการศึกษา 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประ 
มาณ(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
๗ 

โครงการอนุรักษ์สืบสาน สาน
วัฒนธรรมประเพณีท้อง 
ถิ่น การร้องสรภัญญะ 
 อบต.บัวค้อ  
ประจ าปี ๒๕๖๕  
   

ด าเนินโครงการอน ุ
รักษ์สืบสาน สานวัฒน 
ธรรมประเพณีท้อง 
ถิ่น การร้องสรภัญญะ 
 อบต.บัวค้อ   
ประจ าปี ๒๕๖๕   เช่น  รางวัล
ประกวด,ค่าวสัดุอุปกรณ์ใน
การจัดงาน , ค่าสถานท่ี 
 ฯลฯ  
 

๑๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ 

กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๓ 

 

 

                                                                                                                                                                     แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
                                                                           ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคม 

  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประ 
มาณ(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๑ โครงการดูแลห่วง 
ใยใส่ใจสุขภาพผู้สูง 
อายุ    

ด าเนินโครงการดูแลห่วง 
ใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ  

๓๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ 

กอง 
สาธารณสุข 

            
 
 
 

๒ 
 
 
 

โครงการตามแนว 
พรราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ด าเนินโครงการตาม 
แนวพรราชด าริด้าน 
สาธารณสุข 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ  

กอง 
สาธารณสุข  

            

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

                                                                                                                                                                     แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๓ โครงการบริหาร 
จัดการขยะชุมชน
ธนาคารขยะรี 
ไซเคิล  

ด าเนินโครงการบริหาร 
จัดการขยะชุมชนธนา 
คารขยะรีไซเคิลต าบล 
บัวค้อ พัฒนากระบวน 
การด าเนินงาน 
การบริการจัดการขยะ 
ในชุมชน/โรงเรียน/วัด 
ลดปริมาณขยะที่ต้อง 
น าไปก าจัดในชุมชน/
โรงเรียน/วัด  

๔๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ 

กอง 
สาธารณสุข 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๕ 

 

                                                                                                                                                                     แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
                                                                           ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคม 

  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๔ โครงการหน้าบ้าน 
น่ามอง ต าบลบัวค้อ  

ด าเนินการตาม 
โครงการหน้าบ้าน 
น่ามอง ต าบลบัวค้อ 
  

๑๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ 

กอง 
สาธารณสุข 

            
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพแกนน า 
สร้างสุขภาพและ 
ภาคีเครือข่าย  

ด าเนินการโครงการ 
พัฒนาศักยภาพแกนน า 
สร้างสุขภาพและ 
ภาคีเครือข่าย  

๒๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ  

กอง 
สาธารณสุข  

            

                                                                                                                                                            



๓๖ 

 

                                                                                                                                                   แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
                                                                          ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคม 

  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๖ โครงการรณรงค์ 
ควบคุมป้องกันโรค
ระบาดในชุมชน    

ด าเนินโครงการรณรงค์ 
ควบคุมป้องกันโรค 
ระบาดในชุมชน   

๘๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ 

กอง 
สาธารณสุข 

            
 
 
 

๗ 
 
 
 
 
 

 โครงการสัตว์ 
ปลอดโรคคนปลอด 
ภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้าตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา 
ภรวลัยลักษณ์อัคร 
ราชกุมารี 

ด าเนินโครงการสัตว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม 
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  

๕๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ  

กอง 
สาธารณสุข  

            

 



๓๗ 

 

                                                                                                                                                                    แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
                                                                           ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคม 

  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๘ โครงการหน่วย 
บริการการแพทย์ 
ฉุกเฉิน EMS  

ด าเนินโครงการหน่วย 
บริการการแพทย์ 
ฉุกเฉิน EMS  

๒๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ 

กอง 
สาธารณสุข 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๘ 

 

                                                                                                                                                                  แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
                                                                           ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์                    

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๑ โครงการพัฒนา 
อาชีพผู้สูงอายุ  
อย่างสมวัย  

ด าเนินโครงการพัฒนา 
อาชีพผู้สูงอายุ  
อย่างสมวัย   

๒๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ 

กอง 
สวัสดิการ
สังคม 

            
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้พิการ 
ในการด ารงชีพ  
อย่างมีความสุข           

ด าเนินโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้พิการ 
ในการด ารงชีพ  
อย่างมีความสุข       
 

๒๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ 

กอง 
สวัสดิการ
สังคม 

            

 
๓ 
 
 
 

โครงการอบรม 
พัฒนาศักยภาพ 
สตรีและสร้าง 
ความเข้มแข็งใน 
ครอบครัว  

ด าเนินโครงการอบรม 
พัฒนาศักยภาพสตรีและ 
สร้างความเข้มแข็งใน 
ครอบครัว 

๒๐,๐๐๐  อบต.  
บัวค้อ  

กอง 
สวัสดิการ
สังคม  

            



๓๙ 

 

 

                                                                                                                                                                    แบบ ผด.๐๒ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
                                                                           ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
 

 ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์                    

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบประ 
มาณ (บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ๔ โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรี กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่ มผู้ พิ การ  และ
ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส                               
( ก า ร ท า ร่ ม
ผ้าขาวม้า,การท า
สบู่สมุนไพร)  

ด าเนินโครงการอบรม 
ส่งเสริมอาชีพการท า 
มาลัยกรผ้าขาวม้า  

๒๐,๐๐๐ อบต.  
บัวค้อ 

กอง 
สวัสดิการ
สังคม 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๔๐ 

 

แบบผด.02  

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสรคาม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม 
 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 
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 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

- เพ่ือจ่ายเป็น
เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

10๐,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

ส านักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

๗,๕๕๗,๐00 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  

            
 
 

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

1,๗๒๘,000 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            
 
 

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

  ๖๖,000 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            
 
 



๔๑ 

 

บัญชีโครงการครุภณัฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ประเภทครุภณัฑ ์
 แผนงานบริหารทั่วไป  

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์ งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

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 เครื่อง
คอมพิว 
เตอร์ 
ส าหรับ
งาน
ส านักงาน  

-เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 
เครื่องๆ ละ 17,000 บาทเป็นเงนิ  34,000 บาท  
 คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็ว  สญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB- มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 250 
GB จานวน 1 หน่วย  
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

๓๔,๐๐๐ องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
บัวค้อ 

ส านัก
ปลัด 

       
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีโครงการครุภณัฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ประเภทครุภณัฑ ์
 แผนงานบริหารทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.

ค. 
ส.ค. ก.ย. 

๒  โต๊ะท างาน -จ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊ท างาน 
จ านวน ๒ ตัวๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท 

 
 
 
  
 

   
๕,๒๐๐ 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

ส านักปลัด             

๓ 
 
 
 

เครื่องดูดฝุ่น -จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๕,๘๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

ส านักปลัด             

 

 

 



๔๓ 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีโครงการครุภณัฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ประเภทครุภณัฑ ์
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔  เครื่อง
คอมพิวเตอร ์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี2  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว)  จ านวน  1  
เครื่อง ๆ ละ 30,000  บาท  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี ้
1.หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่
น้อยกว่า  6  แกนหลัก  (6  core)  โดย
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า  3.0  GHz  และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้งใช้
ความสามารถในการประมวลผลสงู  
จ านวน 1 หน่วย 2.หน่วยประมวลผล
กลาง  (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ  
Cache  Memory  รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกนั  ขนาดไม่น้อยกว่า  
12  MB 

๓๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กองคลัง             

 



๔๔ 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีโครงการครุภณัฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ประเภทครุภณัฑ ์
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ ตู้เหล็ก จ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กแบบ 2บาน  
จ านวน  2  ตู้ ๆ  ละ  5,900  บาท   
โดยมีคณุลักษณะ  ดังนี้   
1.  มีมือจับชนิดบดิ 
2.  มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน             
3. คุณสมบตัิตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ  1  
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม  
2563 
 
 

๑๗,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กองคลัง             

 

 

 



๔๕ 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีโครงการครภุัณฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ประเภทครภุัณฑ ์
 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

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 เครื่องปรับ 
อากาศแบบ 
ติดผนัง 
 

คุณลักษณะเฉพาะครภุัณฑ ์
เครื่ องปรับอากาศ แบบติดผนั ง 
(  Inverter ) ขนาด๑๘ .๐๐๐บีที ยู
จ านวน ๑ เครื่องๆละ ๒๙,๖๐๐บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑) ขนาดที่
ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๘.๐๐๐ 
บีทียู ๒) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่
รวมค่าติดตั้ง ๓)เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการท าความเย็น 
ขนาดไม่เกิด ๔๐,๐๐๐ บีทียู  ต้อง
ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕    
 

๒๙,๖๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัว

ค้อ 

กอง
สาธารณสุข 

            

 



๔๖ 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีโครงการครภุัณฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ประเภทครภุัณฑ ์
 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ(บาท) สถานที่
ด าเนิน  
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

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

๒ เครื่องพ่น
หมอกควัน 

คุณสมบัติของเครื่องพ่นเครื่องพ่น
หมอกควัน M FORGGING MODEL : 
BW-๒๕-เป็นระบบการจุดระเบิดโดย
ใช้สัญญาณคอร์ยอิเล็กทรอนิกส์ท าให้
ไฟแรงสปาร์คติดง่าย -ใช้พลังงานจาก
ถ่านไฟฉายเพียง ๒ ก้อน ถอดเปลี่ยน
ออกง่าย สะดวกด้วยมือเปล่า -ตัวถัง
สารเคมี ท าจากแสตนเลส แข็งแรง 
ทนทานกัดกร่อนไม่เป็นสนิม -เครื่อง
สามารถพ่นได้  ๒ แบบ ระบบพ่น
หมอกควัน และ ละอองฝอยละเอียด 
(ULV)-กล่องคาร์บูเรเตอร์มาตรฐาน
สามารถปรับเร่งความแรงอุณหภูมิได้ 
ท าให้สารเคมีคงคุณภาพ -เครื่องยนต์
เป็นระบบ JET ทรงประสิทธิภาพด้วย
ก าลัง ๒๕.๘ แรงม้า เครื่องแรง   

๗๕,๐๐๐ องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต าบล
บัวค้อ 

กอง
สาธารณ

สุข 

            



๔๗ 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีโครงการครภุัณฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ประเภทครภุัณฑ ์
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ(บาท) สถานที่
ด าเนิน  
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

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

๑ เครื่องปรับอา 
กาศแบบติด
ผนัง(ระบบ
inverter) 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
(ระบบ inverter) ขนาด๑๘,๐๐๐บีทียู 
จ านวน ๑ เครื่องๆละ๒๙,๖๐๐บาท โยมี
คุณลักษณะเฉพาะ ดั งนี้  ๑.ขนาดที่
ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า๑๘,๐๐๐บีที
ยู ๒.ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่า
ติ ด ตั้ ง  ๓ . เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ที่ มี
ความสามารถในการท าความเย็นขนาด
ไม่เกิน๔๐,๐๐๐บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ ๕ ๔.ต้อง
เป็ น เครื่ อ งปรั บอากาศที่ ป ระกอบ
ส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน ๕ .มีความหน่วงเวลาของ
คอมเพรสเซอร์ 

๒๙,๖๐๐ องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต าบล
บัวค้อ 

กอง
สวัสดิ  
การ

สังคม 

            



๔๘ 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีโครงการครภุัณฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ประเภทครภุัณฑ ์
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

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

๒ โต๊ะท างาน ระดับ ๓ 
พร้อมเก้าอี ้

ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 
๓ พร้อมเก้าอี้ จ านวน ๑ ชุด 
ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท โดยมี
คุณ ลั ก ษณ ะ โ ต๊ ะ ท า ง า น 
ระดับ ๓ ขนาดมาตรฐาน มี 
๑ ตู้ เก็บเอกสารด้านซ้าย
และตู้เก็บเอกสารด้านขวา 
พร้อมเก้าอี ้
 

๖,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๓ 
 
 
 
 
 
 

พัดลมโคจร ตดิเพดาน                                         ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 
จ านวน  ๒  ชุ ด  ๆ  ละ 
๑,๕๐๐ บาท 

 

๓,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 



๔๙ 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีโครงการครภุัณฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ประเภทครภุัณฑ ์
 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

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 เครื่องปรับอา 
กาศแบบติด
ผนัง(ระบบ
inverter)  

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง(ระบบ inverter) ขนาด๑๘,๐๐๐
บีทียู จ านวน ๑ เครื่องๆละ๒๙,๖๐๐
บาท โยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ ๑.
ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า
๑๘,๐๐๐บีทียู ๒.ราคาที่ก าหนดเป็น
ร า ค า ที่ ร ว ม ค่ า ติ ด ตั้ ง  ๓ .
เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน
การท าความเย็นขนาดไม่เกิน๔๐,๐๐๐
บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟ เบอร์  ๕ ๔ .ต้องเป็น
เครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
๕ . มี ค ว า ม ห น่ ว ง เ ว ล า ข อ ง
คอมเพรสเซอร์ 

๒๙,๖๐๐  องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กอง
การศึกษา 

            



๕๐ 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีโครงการครุภณัฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ประเภทครุภณัฑ ์
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประ 
มาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒  เครื่อง
คอมพิวเตอร ์

ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง คอม พิ ว เ ตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้ อยกว่ า๑๙นิ้ ว )  
จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ 
บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน - มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
ไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า 
จ านวน ๑ หน่วย - หน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB -  

๑๗,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กอง
การศึกษา 

            



๕๑ 

 

แบบผด.02/1 

บัญชีโครงการครภุัณฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ประเภทครภุัณฑ ์
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

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

๑ เก้าอี้ท างาน ค่าเก้าอ้ีท างานจ านวน ๒ ตัว 
ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท                   

๖,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กองช่าง             

๒ 
 
 
 
 
 
 

โต๊ะท างานระดับ๑-๒ ค่าโต๊ะท างาน ระดับ ๑-๒ 
จ านวน ๒ ชุด 

๕,๒๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กองช่าง             

๓ 
 
 
 

กล้องถ่ายภาพ  
ระบบดิจติอล                                       

ค่ากล้อง  ระบบดิจติอล  ความ
ละเอียด  20  ล้านพิกเชล  

๑๙,๓๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ  

กองช่าง              

๔ 
 
 

ค่าครุภณัฑส์ ารวจ  ค่าครุภณัฑ์ในการส ารวจ  
ออกแบบ เช่นเทปวัดระยะ ตลับ
เมตร ล้อวัดระยะ ฯลฯ  

๕,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

กองช่าง              



๕๒ 

 

     
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 

เรื่อง  แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                                   

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

       อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑  
       เพ่ือให้การจัดท าแผนด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ จึงขอประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
                  
                           ทั้งนี้   มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศ  เป็นต้นไป 
 
                   ประกาศ   ณ   วันที่             เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔   
 

 
 

                                               ( นายนโิรจน์      ไชยกองชา ) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 

 
 

 
 

 
 


