
 
 



 

 

แผนปฏิบัติงาน/แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 25656 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ลำดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2565 2566 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 สำนักปลัด              
2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส) 1,000 สำนักปลัด              
3 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1,000 สำนักปลัด              
4 โครงการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 150,000 สำนักปลัด              
5 วัสดุสำนักงาน 90,000 สำนักปลัด              
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 สำนักปลัด              
7 วัสดุสำนักงาน 40,000 สำนักปลัด              
8 วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 สำนักปลัด              
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 สำนักปลัด              
10 วัสดุสำนักงาน 10,000 สำนักปลัด              
11 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 สำนักปลัด              
12 วัสดุจราจร 20,000 กองคลัง              
13 โครงการซักซ้อมแผนป้องกนัและระงับอัคคีภัย ประจำปี2566 15,000 กองคลัง              
14 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้แก่

ประชาชนภายในตำบล 
15,100 สำนักปลัด              

 

 



 

แผนปฏิบัติงาน/แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ลำดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2565 2566 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 ครุภัณฑ์การเกษตร 43,000 สำนักปลัด              
16 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      20,000 กองคลัง              
17 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 สำนักปลัด              
18 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลศรี

บุญเรืององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

30,000 สำนักปลัด              

19 วัสดุสำนักงาน 30,000 สำนักปลัด              
20 วัสดุโฆษณาเผยแพร่ 10,000 สำนักปลัด              
21 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 สำนักปลัด              
22 อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรยีนในเขตบริการของ 

อบต. 
10,000 กอง

การศึกษา 
             

23 อุดหนุนโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี  15,000 กอง
การศึกษา 

             

24 อุดหนุนโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียนตามโครงการแข่งขนักีฬานักเรียน
ประจำป ี

15,000 กอง
การศึกษา 

              

25 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 30,000 กอง
การศึกษา 

             

26 อุดหนุนอาหารกลางวัน 3 โรงเรียน ในตำบลศรบุญเรือง 1,134,000 กอง
การศึกษา 

             



 

แผนปฏิบัติงาน/แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ลำดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2565 2566 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 โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดอก ประจำปี 2566 20,000 สำนักปลัด                
28 อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัข 30,000 สำนักปลัด                
29 อุดหนุนโครงการกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5-12 ตำบลศรีบุญเรือง เพื่อ

จัด จำนวนทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นท่ีตำบลศรี
บุญเรือง จำนวน 8 หมุ่บ้าน 

160,000 สำนักปลัด                

30 วัสดุสำนักงาน 10,000 สำนักปลัด                
31 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 สำนักปลัด                
32 ครุภัณฑ์สำนักงาน 23,000 สำนักปลัด                
33 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลศรีบุญเรือง 20,000 กอง

การศึกษา   
             

34 อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อำเภอชนบท (ศป.ปส.) ประจำปี 2566 

30,000 สำนักปลัด                

35 อุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน 20,000 สำนักปลัด                
36 อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านกุดหล่ม หมูท่ี7 

ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  
19,100 สำนักปลัด                 

37 อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านดอนดู่หมู่ท่ี 9 
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

20,650 สำนักปลัด                

38 อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านดอนดู่น้อย หมู่
ท่ี 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

26,500 สำนักปลัด                



 

แผนปฏิบัติงาน/แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ลำดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2565 2566 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 อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านท่าม่วง หมู่ท่ี5
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

8,300 
สำนักปลัด              

40 อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านท่าม่วงน้อย หมู่
ท่ี 11ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

15,950 
สำนักปลัด              

41 อุดหนุนคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านกุดหล่มหมู่ท่ี 8
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

15,050 สำนักปลัด              

42 อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านหนองหวาย หมู่
ท่ี 6 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

6,900 สำนักปลัด              

43 อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่
ท่ี 12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

9,100 สำนักปลัด              

44 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 60,000 สำนักปลัด              
45 โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 50,000 สำนักปลัด              
46 โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเท่ียวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน 

ใต้ร่มพระบารมื” (ยางนาตาปู่) ณ วัดป่าเกษมคงคาราม บ้านกุดหล่ม 
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

20,000 สำนักปลัด              

47 โครงการส่งเสริมงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ พ.ศ. 2566 100,000 สำนักปลัด              
48 อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอชนบทการจัดงานรัฐพิธีและประเพณี      15,000 สำนักปลัด               
49 อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอชนบทโครงการงานไหมมัดหมี่ฯ 2566     130,000 สำนักปลัด              
50 อุดหนุนสนับสนุนภารกิจเห่ากาชาดจังหวัด      20,000 สำนักปลัด              



 

แผนปฏิบัติงาน/แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ลำดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

   2565 2566 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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดหล่ม หมู่ท่ี 7 ในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 

     30,000 สำนักปลัด              

  52 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนดู่ หมู่ท่ี 9 ในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 

     30,000 สำนักปลัด              

53 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนดู่น้อย หมู่ท่ี 10 ในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 

30,000 สำนักปลัด              

54 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าม่วง หมู่ท่ี 5 ในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 

30,000 สำนักปลัด              

55 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ท่ี 11 ในการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 

30,000 สำนักปลัด              

56 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าวังเวิน หมู่ท่ี 8 ในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 

30,000 สำนักปลัด              

57 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าหนองหวาย หมู่ท่ี 6 ในการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 

30,000 สำนักปลัด              

58 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ท่ี 12 ในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 

30,000 สำนักปลัด              

59 ค่าวัสดุสำนักงาน  15,000 สำนักปลัด              
60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 สำนักปลัด               
61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 สำนักปลัด              



 

แผนปฏิบัติงาน/แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

ลำดับ
ท่ี 

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

     2565                         2566 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 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 สำนักปลัด              
63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ 9 ตำบลศรี

บุญเรือง อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 
430,000 สำนักปลัด              

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ 10 
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

100,000 สำนักปลัด              

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ 11 
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

180,000 สำนักปลัด              

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเวิน หมู่ 8 ตำบลศรี
บุญเรือง อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

150,000 กองช่าง              

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

100,000 กองช่าง              

68 โครงการก่อสร้างถมดินพร้อมปรับเกล่ียเรียบ บ้านหนองหวาย หมู่ 6 
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

150,000 กองช่าง              

69 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ 
10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

245,000 กองช่าง              

70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ 5 
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

150,000 กองช่าง              

71 โครงกาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุดหล่ม หมู่ท่ี 7 ตำบลศรีบุญเรือง 
อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

150,000 กองช่าง               



 

  


