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แบบ ผด.01 ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.1 แผนงานการเกษตร 

 
1 
 

 
1.59 

 

 
30,000 

 
0.11 

 

 
สำนักปลัด 

รวม 1 1.59 30,000 0.11  
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
6 
4 
4 

12 
3 

 
9.52 
6.35 
6.35 

19.05 
4.76 

 
300,000 
170,000 

70,000 
830,000 

55,000 

 
0.90 
0.63 
0.26 
3.07 
0.20 

 
สำนักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
สำนักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ
สำนักงานปลัด 

รวม 29 46.03 1,425,000 5.06  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
10 
5 

 
15.87 
7.94 

 
5,342,585 

425,000 

 
19.78 
1.57 

 
กองการศึกษาฯ 
สำนักงานปลัด 

รวม 15 23.81 5,767,585 21.35  
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4.1 แผนงานการเกษตร 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
2 
1 

 
3.37 
1.59 

 
70,000 
50,000 

 
0.26 
0.19 

 
กองช่าง , 

กองการศึกษาฯ 
,กองช่าง 

รวม 3 4.76 120,000 0.44  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
1 
 

 
1.59 

 

 
3,100,000 

 

 
11.48 

 
กองช่าง 

 
รวม 1 1.59 3,100,000 11.48  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
6.2 แผนงานงบกลาง 
 

 
5 
9 

 
7.94 

14.29 

 
1,290,000 

16,568,789 

 
4.78 

61.34 

 
สำนักงานปลัด,กอง
การศึกษา ฯ, กอง

คลัง 
รวม 14 22.22 17,858,787 66.12  

รวมทั้งสิ้น 63 100.00 27,011,374 100.00  
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
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แบบ ผด.02  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1.1 แผนงานเกษตร 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการส่งเสริม
อาชีพหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว 

ส่งเสริมอาชีพ
หลังฤดูเก็บเกี่ยว 
 

30,000 อบต. สำนักปลัด 
            

รวม 30,000  
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แบบ ผด.02  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างย่ังยืน 
2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ตั้งด่านอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนให้ผู้ที่ใช้
ถนนช่วงเทศกาล 

15,000 14  
หมู่บ้าน 

สำนักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ตั้งด่านอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนให้ผู้ที่ใช้
ถนนช่วงเทศกาล 

15,000 14  
หมู่บ้าน 

สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการฝึก
ทบทวน อปพร.เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

เพ่ือฝึกทบทวนการ
ปฏิบัติงานของ  
อปพร. 

50,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

4 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 

ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 

150,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) หลักสูตร
จัดตั้ง 

ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
(อปพร.) 
หลักสูตรจัดตั้ง 

50,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการการ
บริหารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. 

อุดหนุนอำเภอ
ห้วยทับทัน 

20,000 อำเภอห้วย
ทับทัน 

สำนักงาน
ปลัด 

            

รวม 300,000  
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แบบ ผด.02  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างย่ังยืน 
2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการวัน
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจัดงาน
โครงการวัน
ผู้สูงอายุ 

100,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการสงเคราะห์
เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเคราะห์เด็ก 
สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการส่งเคราะห์
ผู้ประสบภาวะ
ยากลำบากผู้ยากไร้
ในตำบล 

ส่งเคราะห์ผู้
ประสบภาวะ
ยากลำบากผู้
ยากไร้ในตำบล 

30,000 14 หมู่บ้าน กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการสร้าง
จิตสำนึกลดความ
รุนแรงแก่เด็กและ
สตรี 

สร้างจิตสำนึกลด
ความรุนแรงแก่
เด็กและสตรี 

20,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 170,000  
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างย่ังยืน 

2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการจัดเวที
ประชาคม 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

30,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการสร้าง
จิตสำนึกพัฒนาสังคม 

สร้างจิตสำนึกใน
การพัฒนาสังคม 

15,000 อบต กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณป้องกัน 
เฝ้าระวังและ
แก้ปัญหายาเสพติด 
จ.ศรีสะเกษ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

อุดหนุน จังหวัด
ศรีสะเกษ 

5,000 จังหวัดศรี
สะเกษ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อบรมคุณธรรม
และจริยธรรม
เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

20,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

รวม 70,000  
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างย่ังยืน 

2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.256 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการกีฬา
นักเรียนเยาวชน
แลประชาชน 

จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชน
และประชาชน 

10,000 อบต กอง
การศึกษาฯ             

2 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด(เมือง
หลวงคัพ) 

จัดการแข่งขันกีฬา
เมืองหลวงคัพ 

200,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการแข่งขัน
กีฬามวลชน
สัมพันธ์อำเภอ
ห้วยทับทัน 

แข่งขันกีฬามวลชน
สัมพันธ์อำเภอห้วย
ทับทัน 

30,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการอุดหนุน
จัดงานประเพณี
ลอยกระทง  

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล
เมืองหลวง 

50,000 ม.13 กอง
การศึกษาฯ 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

5 โครงการอุดหนุนจัด
งานประเพณีแห่ต้น
ปราสาทผึ้ง  

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล
เมืองหลวง 

45,000 ม.8 กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการประเพณี
สงกรานต์และแสดง
สินค้าชุมชน 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ในเทศกาล
สำคัญ 

50,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณ
การจัดงานของดีห้วย
ทับทัน 

อุดหนุนที่ว่าการ
อำเภอห้วยทับ
ทัน 

50,000 อำเภอห้วย
ทับทัน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการอุดหนุนจัด
งานประเพณีบุญ
ผะเวดเทศน์
มหาชาติ  

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล
เมืองหลวง 

60,000 ม.6 กอง
การศึกษาฯ 

            

9 โคงการอุดหนุนจัด
งานประเพณีบุญ
ข้าวจี่  

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล
เมืองหลวง 

45,000 ม.11 กอง
การศึกษาฯ             

10 โครงการอุดหนุนจัด
งานประเพณี
สงกรานต์  

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล
เมืองหลวง 

45,000 ม.5 กอง
การศึกษาฯ             
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แบบ ผด.02  

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

11 โครงการอุดหนุนจัด
งานปะเพณีบุญบั้ง
ไฟ  

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล
เมืองหลวง 

200,000 ม.1-14 กอง
การศึกษาฯ 

            

12 โครงการอุดหนุนจัด
งานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา  

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล
เมืองหลวง 

45,000 ม.7 กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 830,000  
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

2.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 
2.5  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการสร้างจิตสำนึก
การเป็นสังคม
ประชาธิปไตย 

ฝึกอบรมให้
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

15,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการ
ทุจริต 

ฝึกอบรมให้
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

20,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ฝึกอบรมให้
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

20,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

รวม 55,000  
รวมเป็นเงิน 1,425,000  
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.1  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก 

จัดกิจกรรมวันเด็ก 40,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนา
คุณภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

25,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน 
และค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) 

811,650 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 5 

แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการจัดหา
อาหารเสริม
(นม) 

จัดหาอาหารเสริม
(นม)แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ
โรงเรียน 

1,563,535 
 

ศพด.5 แห่ง 
และ ร.ร. 6 

แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผด.02 
 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

5 อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
จังเอิน 

อุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน    

345,700 โรงเรียนบ้าน
จังเอิน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
โทะ 

อุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน    

591,700 โรงเรียนบ้าน
โทะ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 อุดหนุน
โรงเรียน
บ้านเมืองน้อย 

อุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน    

575,300 โรงเรียน
บ้านเมืองน้อย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 อุดหนุน
โรงเรียน
บ้านเมืองหลวง 

อุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน    

554,800 โรงเรียน
บ้านเมืองหลวง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
หนองน้ำขุ่น 

อุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน    

427,700 โรงเรียนบ้าน
หนองน้ำขุ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
หนองสะมอน 

อุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน    

407,200 โรงเรียนบ้าน
หนองสะมอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 5,342,585  
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 

อุดหนุน อสม. 105,000 14 หมู่บ้าน สำนักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการบริจาคโลหิต
ตำบลเมืองหลวง 

จัดประชาชนเข้า
ร่วมบริจาคโลหิต 

10,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพา
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพษิสุนัขบ้า 

30,000 14 หมู่บ้าน สำนักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

พ่นหมอกควัน
จำกัดยุงลาย 

270,000 14 หมู่บ้าน สำนักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

จัดกิจกรรมออก
กำลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

10,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

รวม 425,000  
รวมทั้งส้ิน 5,767,585  
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.1  แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

1 โครงการปลูก
ต้นไม้ 

ปลูกต้นไม้เนื่อง
ในโอกาสต่างๆ 

20,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงพัฒนา
แหล่งน้ำเพ่ือ
ป้องกันและ
แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

ฟ้ืนฟูบูรณะป่า
และท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ 

50,000 ที่
สาธารณประโยชน์ 

กองช่าง             

รวม 70,000  
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.2  แผนงานการเคหะและชุมชน 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียด
ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

1 โครงการบริหาร
จัดการขยะในเขต
ตำบลเมืองหลวง 

อบรมการคัด
แยกขยะให้ถูก
วิธ ี

50,000 อบต. กองช่าง             

รวม 50,000  
รวมทั้งสิ้น 120,000  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการก่อสร้างที่
ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล
แห่งใหม่ 

ก่อสร้างที่ทำ
การ อบต.แห่ง
ใหม่ 

                     
 3,100,000 

 
ม.9 

 
กองช่าง 

            

รวม  3,100,000  
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แบบ ผด.02  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

อบรม ศึกษาดูงาน
ของบุคลากร 
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผูน้ำ
ชุมชน ฯ 

300,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

2 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

800,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาส
สำคัญ 

การจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ ฯ  

50,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณ
การจัดงานรัฐพิธี 
และงานวันสำคัญอ่ืน 
ๆ ของชาติที่รัฐบาล
กำหนดให้มีขึ้น 

อุดหนุนแก่อำเภอ
ห้วยทับทัน 

40,000 อำเภอห้วย
ทับทัน 

สำนักงาน
ปลัด 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด

ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

5 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

ออกพ้ืนที่เพ่ือ
จัดเก็บภาษี 

100,000 อบต. กองคลัง             

รวม 1,290,000  

6.2 งบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

สนับสนุน
งบประมาณ
ให้แก่กองทุน 

192,897 อบต. กองคลัง 
 

            

2 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

12,756,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการ 

2,880,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

90,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

5 เงินสำรองจ่าย สำรองจ่ายกรณีเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ไว ้

216,902 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

6 เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลเมืองหลวง 

อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลเมืองหลวง 

170,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

7 เงินสมทบกองทนุ
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

จ่ายเงินสมทบกองทนุ
บำเหน็จบำนาญฯ 

209,990 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

8 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ปัญหาจราจร 

3,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

9 เงินช่วยพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้มี
สิทธิ์ได้รบัเงิน
ช่วยเหลือพิเศษ 

50,000 อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

รวม 16,568,789  
รวมทั้งสิ้น 17,858,789  

 


