
 



 
แผนปฏิบัติงาน/แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับ

ท่ี 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วย 

ด าเนินการ 
2564 2565 หมายเหตุ 

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 โครงการเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์                10,000 ส านักปลัด              
2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1,000 

ส านักปลัด              

3 โครงการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 70,000 ส านักปลัด              
4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

ส่วนต าบล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการตลอดจนบุคลากร อบต.ศรี
บุญเรือง 

15,000 ส านักปลัด              

5 เก้าอี้ส านักงาน  พนักพิงกลาง  สีด า  จ านวน 1  ตัว 2,500 ส านักปลัด              
6 ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จ านวน 2 หลัง 16,000 ส านักปลัด              
7 รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 

ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ 

840,000 ส านักปลัด              

8 ค่าคอมพิวเตอร์ ALL in one จ านวน 2 เครื่อง 46,000 ส านักปลัด              
9 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 

อปท. 
20,000 ส านักปลัด              

10 โครงการประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2565 30,000 ส านักปลัด              
11 โครงการส ารวจแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  200,000 ส านักปลัด              
12 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ 3 ตัว 75,000 กองคลัง              
13 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน (ผู้อ านวยการกองคลัง) จ านวน 1 ตัว 10,000 กองคลัง              
14 ค่าเครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น แบบต่อท่อ 2 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง 25,100 ส านักปลัด              

 
 



 
 

แผนปฏิบัติงาน/แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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

15 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือิเล็กทรอนิกส์ 10,000 ส านักปลัด              
16 วัสดุส านักงาน      20,000 กองคลัง              
17 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ส านักปลัด              
18 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน 1 ตัว 2,400 ส านักปลัด              
19 ตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน ทรงสูง 2 ตัว 20,000 ส านักปลัด              
20 โต๊ะส านักงาน 1 ตัว 2,400 ส านักปลัด              
21 ค่าใช้จ่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตรับผิดชอบของศูนย์

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 
2565 

10,000 ส านักปลัด              

22 โครงการซักซ้อมแผนป้องกนัและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2565 10,000 ส านักปลัด              
23 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตรับผิดชอบของศูนย์

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 
10,000 ส านักปลัด              

24  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีบุญเรือง 

200,000 ส านักปลัด               

25 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้แก่
ประชาชนภายในต าบล 

10,000 ส านักปลัด              

26 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2565 เพื่อจ่ายในกิจกรรมวัน
เด็กรวมถึงเยาวชน เช่นการจัดหาของขวัญ ของรางวัลต่างๆ  

15,000 กอง
การศึกษา 

             

 
 



แผนปฏิบัติงาน/แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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

27 โครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญ
เรือง 

20,000 กอง
การศึกษา 

             

28 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนต าบลศรี
บุญเรือง 

30,000 กอง
การศึกษา 

             

29 อุดหนุนโครงการท้ัง 3 โรงเรียนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโรงเรียนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

15,000 กอง
การศึกษา 

             

30 อุดหนุนโครงการท้ัง 3 โรงเรียนตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
ประจ าปี 2565 

15,000 กอง
การศึกษา 

             

31 อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรยีนในเขตบริการของ 
อบต. 

15,000 กอง
การศึกษา 

             

32 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มตามโครงการสร้างเสรมิสุขภาพเพ่ือจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนโรงเรียนตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ของโรงเรียน 

30,000 กอง
การศึกษา   

             

33 อุดหนุนอาหารกลางวัน 3 โรงเรียน ในต าบลศรีบุญเรือง 1,260,000 กอง
การศึกษา   

             

34 โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 30,000 ส านักปลัด                
35 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 ส านักปลัด                
36 อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  30,000 ส านักปลัด                 
37 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5-12ต าบลศรีบุญเรือง  160,000 ส านักปลัด                
38 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน พนักพิง สีด า จ านวน 1 

ตัว 
2,500 ส านักปลัด                

 
 
 



แผนปฏิบัติงาน/แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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

39 อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอชนบท 

30,000 
ส านักปลัด              

40 อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  

20,000 
ส านักปลัด              

41 อุดหนุนคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านกุดหล่มหมู่ท่ี 7 
ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

18,700 ส านักปลัด              

42 อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านดอนดู่ หมู่ท่ี 9 
ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

20,300 ส านักปลัด              

43 อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านดอนดู่ หมู่ท่ี 10 
ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

25,950 ส านักปลัด              

44 อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านท่าม่วง หมู่ท่ี 5 
ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

8,050 ส านักปลัด              

45 อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านท่าม่วงน้อย   
หมู่ท่ี 11 ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

15,850 ส านักปลัด              

46 อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านวังเวิน หมู่ท่ี 8 
ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

14,950 ส านักปลัด              

47 อุดหนุนคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย บ้านหนองหวาย 
หมู่ท่ี 6  ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

6,800 ส านักปลัด              

48 อุดหนุนคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย บ้านใหม่ศิวิไลย์ 
หมู่ท่ี 12  ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

     9,050 ส านักปลัด               

49 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในชุมชนต าบลศรีบุญเรือง      18,000 ส านักปลัด              
50 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง      60,000 ส านักปลัด              

 
 



แผนปฏิบัติงาน/แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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

51 โตรงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนภายในต าบลศรีบุญเรือง      30,000 ส านักปลัด              
  52 โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเท่ียวต้นไม้ใหญ่ ‘’รุกข มรดกของแผ่นดิน 

ใต้ร่มพระบารมี’’(ยางนาปู่ตา) ณ วัดป่าเกษมคงคาราม  
     40,000 ส านักปลัด              

53 โครงการส่งเสริมงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ พ.ศ. 2565 70,000 กอง
การศึกษา 

             

54 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและอื่นๆ 40,000 กอง
การศึกษา 

             

55 สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2565 20,000 กอง
การศึกษา 

             

56 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอชนบทการจัด
งานรัฐพิธีและประเพณี 

10,000 กอง
การศึกษา 

             

57 อุดหนุนสนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น 20,000 กอง
การศึกษา 

             

58 อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ท่ี 10 
ในการจัดบุญประเพณีบุญมหาชาด 

30,000 กอง
การศึกษา 

             

59 อุดหนุนคณะกรรมการการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 
 ในการประเพณีสงกรานต์  

30,000 กอง
การศึกษา 

             

60 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12   
ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

30,000 กอง
การศึกษา 

              

61 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5  
ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

30,000 กอง
การศึกษา 

             

 
 



แผนปฏิบัติงาน/แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ด าเนินการ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย  

62 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8   
ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

30,000 กอง
การศึกษา 

             

63 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9  
ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

30,000 กอง
การศึกษา 

             

64 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ 
รวมท้ังวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ 

20,000 กอง
การศึกษา 

             

65 รถจักยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  44,400 ส านักปลัด              
66 ครุภัณฑ์โรงงาน กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 14,800 กองช่าง              
67 เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 6,900 กองช่าง              
68 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค 

ส าหรับงานประมวลผล 
22,000 กองช่าง              

69 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ าแบบเติมน้ าลงใต้ดิน
(ธนาคารน้ าใต้ดิน) บ้านดอนดู่ หมู่ท่ี 9 

81,000 กองช่าง              

70 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบเติมน้ าลงใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
บ้านดอนดู่ หมู่ท่ี 10 

61,000 กองช่าง              

71 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบเติมน้ าลงใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ท่ี 11 

97,000 กองช่าง               

72 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบเติมน้ าลงใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
บ้านหนองหวาย หมู่ท่ี 6 

35,000 กองช่าง              

73 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบเติมน้ าลงใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
บ้านท่าม่วง หมู่ท่ี 5 

38,000 กองช่าง              

74 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบเติมน้ าลงใต้ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
บ้านใหมศิ่วิไลย์ หมู่ท่ี 12 

64,000 กองช่าง              

 



 


