
ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
************ 

 
จุดมุ่งหมำยของแผนปฏิบัตกิำร 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ก าหนดให้องค์กรท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปี  และแผนปฏิบัติการ  ส าหรับ
แผนปฏิบัติการนั้นมจีุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณน้ัน  แผนปฏิบัติการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้นท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงาน
และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิน้ปีมี
ความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖ (หมวด ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๓๖) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการโดยมี
ขั้นตอน  ดังนี ้
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการด าเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 
  ๓.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนปฏิบัติการเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 
  ๕.  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแล้วให้ประกาศเป็นแผนปฏิบัติการ โดย
ให้ปิดประกาศแผนปฏิบัติการภำยในสิบหำ้วันนับแต่วนัที่ประกำศ  เพื่อให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรขำ้งต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุน                                     
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 
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คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
  แผนปฏิบัติการต้องจัดท าให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันอนุญาตให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ด าเนินโครงการในปีงบประมาณน้ัน 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาจัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ส าหรับเทศบาล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอาจมอบหมายให้นายอ าเภอได้ เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งจังหวัดทราบ 
  ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสองให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอ 
  การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
แนวทำงกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำร 
  แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล ดังนัน้
แผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังน้ี 
  ๑. เป็นแผนทีแ่ยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
  ๒. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  ๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ด าเนินการจริง 
  ๔.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นทีอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำร 
 ขั้นตอนที่ ๑  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 

เสนอร่างแผนปฏิบัติการ 

พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ 

เสนอร่างๆ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอแบบบูรณาการ 
 ขั้นตอนที่ ๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำร 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดท าหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ  ๒  ส่วน  ดังนี ้

ส่วนที่ ๑  บทน า 
  ส่วนที่ ๒ บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
 

ขั้นตอนที่ ๓  กำรประกำศแผนปฏบิัติกำร 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนปฏิบัติการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้ การประกาศแผนปฏิบัติการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  แผนปฏบิัติการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพื่อปิด
ประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 

************************** 
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ  อ ำเภอยำงตลำด  จังหวัดกำฬสินธุ ์

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพฒันำ จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเปน็ร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเปน็ร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด หน่วยด ำเนนิกำร 

๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน      
๑.๑  พัฒนาการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  
อาคาร 

๑๕ ๑๓.๐๔ ๑,๒๒๐,๐๐๐ 
 

๖.๙๑ กองช่าง 

๑.๒  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

- - - - กองช่าง 

๒.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและพัฒนำผลผลิต
ทำงกำรเกษตร 

     

๒.๑  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ๒ ๑.๗๔ ๓๐,๐๐๐ ๐.๑๗ ส านักงานปลัด 
๒.๒  พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและ
จัดตั้งเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

๑ ๐.๘๖ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๖ ส านักงานปลัด 

๓.  ยุทธศำสตรด์้ำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และ
สังคม 

     

๓.๑  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

๕ ๔.๓๕ ๔๕,๐๐๐ ๐.๒๖ ส านักงานปลัด 

๓.๒  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและชุมชน ๔ ๓.๔๘ ๗,๔๓๙,๔๐๐ ๔๒.๑๕ ส านักงานปลัด 
๓.๓  การส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข ๔ ๓.๔๘ ๒๒๒,๕๐๐ ๑.๒๖ ส านักงานปลัด 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเปน็ร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเปน็ร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด หน่วยด ำเนนิกำร 

๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมควำม      
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ปลอดภัยในชวีิตทรัพยส์ินและกำรป้องกันแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 
๔.๑  การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 

๔ ๓.๔๘ ๕๑๖,๐๐๐ ๒.๙๒ ส านักงานปลัด 

๕.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  
วัฒนธรรมประเพณ ี

     

๕.๑  การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ๑๘ ๑๕.๖๕ ๒,๒๖๔,๑๘๓ ๑๒.๘๓ กองการศึกษา 
๕.๒  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการอนุรักษ์
ประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๐ ๘.๗๐ ๓๔๓,๐๐๐ ๑.๙๔ กองการศึกษา 

๖.  ยุทธศำสตร์พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

     

๖.๑  การจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และการ
รักษาความสะอาดภายในชุมชน 

๒ ๑.๗๔ ๖๐,๐๐๐ ๐.๓๔ ส านักงานปลัด 

๖.๒  แก้ไขและปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียภายใน
ชุมชน 

- - - - กองช่าง 

๗.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร      
๗.๑  การเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กร   ๒๓ ๒๐ ๒,๙๘๗,๙๘๑ ๑๖.๙๓ อบต.หนองอิเฒ่า 
๗.๒  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี 

๕ ๔.๓๕ ๓๙๔,๒๐๐ ๒.๒๓ อบต.หนองอิเฒ่า 

๗.๓  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ๒๒ ๑๙.๑๓ ๒,๑๑๗,๖๐๐ ๑๒ อบต.หนองอิเฒ่า 
รวม ๑๑๕ ๑๐๐ ๑๗,๖๔๙,๘๖๔ ๑๐๐  

 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ๒๕๖๐ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ 

๑.    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน 
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์
๑. เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพดี 
๒. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าให้ได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง 



-๖- 

๓. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าให้ประชาชนมีน้ าไว้อุปโภค-บริโภคตลอดปี 
-  แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑.๑  พัฒนำกำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน   อำคำร 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ท่ี  ๑ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะความยาว  ๖๘  เมตร  กว้าง  
๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๔๑  ลูกบาศก์เมตร  ลงหินไหล่
ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  โดย
เฉลี่ย   

๑๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๑ กองช่าง          

  

 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ท่ี  ๒ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะความยาว  ๖๘  เมตร  กว้าง  
๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๔๑  ลูกบาศก์เมตร  ลงหินไหล่
ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  โดย
เฉลี่ย   

๑๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๒ กองช่าง             

๑.๑  พัฒนำกำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน   อำคำร 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บ้านโนนชาด   
หมู่ท่ี  ๓ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะความยาว  ๒๘  เมตร  
กว้าง  ๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๑๗  ลูกบาศก์เมตร  ลง
หินไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  
โดยเฉลี่ย   

๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๓ กองช่าง 

    

        



-๗- 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านดงน้อย   
หมู่ท่ี  ๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะความยาว  ๖๘  เมตร  
กว้าง  ๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๔๑  ลูกบาศก์เมตร  ลง
หินไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  
โดยเฉลี่ย   

๑๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๔ กองช่าง 

    

        

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านดงน้อย   
หมู่ท่ี  ๕ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะความยาว  ๖๘  เมตร  
กว้าง  ๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๔๑  ลูกบาศก์เมตร  ลง
หินไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  
โดยเฉลี่ย   

๑๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๕ กองช่าง 

    

        

 
 
 

๑.๑  พัฒนำกำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน   อำคำร 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บ้านดอนกลอย  
หมู่ท่ี  ๖ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะความยาว  ๖๘  เมตร  
กว้าง  ๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๔๑  ลูกบาศก์เมตร  ลง
หินไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  
โดยเฉลี่ย   

๑๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๖ กองช่าง 

    

        



-๘- 

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านค ามะยาง   
หมู่ท่ี  ๗ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะความยาว  ๒๘  เมตร  
กว้าง  ๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๑๗  ลูกบาศก์เมตร  ลง
หินไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  
โดยเฉลี่ย   

๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๗ กองช่าง 

     

       

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ท่ี  ๘ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะความยาว  ๕๕  เมตร  
กว้าง  ๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๓๓  ลูกบาศก์เมตร  ลง
หินไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  
โดยเฉลี่ย   

๑๐๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๘ กองช่าง 

     

       

 
 
 

๑.๑  พัฒนำกำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน   อำคำร 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ท่ี  ๙ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะความยาว  ๖๘  เมตร  
กว้าง  ๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๔๑  ลูกบาศก์เมตร  ลง
หินไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  
โดยเฉลี่ย   

๑๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๙ กองช่าง 

     

       



-๙- 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านป่าหญ้าคา  
หมู่ท่ี  ๑๐ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะความยาว  ๒๘  เมตร  
กว้าง  ๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๑๗  ลูกบาศก์เมตร  ลง
หินไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  
โดยเฉลี่ย   

๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๑๐ กองช่าง 

     

       

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหลักด่าน  หมู่
ที่  ๑๑ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ระยะความยาว  ๒๘  เมตร  
กว้าง  ๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๑๗  ลูกบาศก์เมตร  ลง
หินไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  
โดยเฉลี่ย   

๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๑๑ กองช่าง 

     

       

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
และไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโนนชาด  หมู่ที่  
๓ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๓ กองช่าง 

     

       

๑.๑  พัฒนำกำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน   อำคำร 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

และไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  บ้านค ามะยาง  หมู่ที่  
๗ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๗ กองช่าง 

     

       

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
และไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  บ้านป่าหญ้าคา  หมู่ที่  
๑๐ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๑๐ กองช่าง 

     

       



-๑๐- 

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
และไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  บ้านหลักด่าน  หมู่ที่  
๑๑ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี  ๑๑ กองช่าง 

     

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
     วัตถุประสงค์ของยทุธศำสตร์  
๒.๑  กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพให้แก่ประชำชน 

๑. เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

จัดท าโครงการและกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด      

       

๒ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
โครงการปุ๋ยสั่งตัด   

จัดซื้อปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตให้กับเกษตร การฝึกอบรม
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด      

       

 



-๑๑- 

๒.๒  แนวทำงพัฒนำและส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพและจัดตั้งเครือข่ำยกลุ่มอำชพี 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี 
จัดการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพกลุ่ม
สตรี 

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด             

 
 
 
 
 
๓.  ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสงัคม 
     วัตถุประสงค์ของยทุธศำสตร์ 
 ๑.  เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 ๒.  เพื่อให้ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ได้รับสวัสดกิารอย่างทั่วถึง 
 ๓.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี   การกีฬาและนันทนาการ 
 ๔.  เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
         ๓.๑  พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและสง่เสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภา

สัญจร  ประชาคมต าบล การ
จัดท าแผนชุมชน 

จัดประชุมสภาสัญจรและ
ประชาคมหมูบ่้าน ประชาคม
ต าบลในการจัดท าแผนชุมชน
แผนพัฒนาต าบล 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด     

 

       

๒ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุภายในต าบลหนองอิ
เฒ่า 

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด      

 
      



-๑๒- 

๓ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของ
ประชาชน หรือกลุ่มองค์กรใน
ต าบล 

ด าเนินการอบรมหรือจัดกิจกรรม
ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
การศึกษาดูงาน กลุ่ม อสม. กลุ่ม
สตรี อปพร. กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอาย ุ
และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

   

 

        

 
 
๓.๑  พัฒนำศกัยภำพของบคุลำกรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน

กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน 

สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ ของสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา    

 
        

๕ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครวั 

สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลหนองอิเฒ่า 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา    

 
        

 
3.2 กำรพัฒนำสวัสดิกำรสังคมและชุมชน 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน

กองทุนสวัสดิการสังคม   
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลหนองอิเฒ่า 

๑๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด             

๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ   

๕,๔๕๐,๔๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
           

๓ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ   

๑,๙๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
           



-๑๓- 

๔ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน ๙ คน 
จ านวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๕๐๐ 
บาท 

๕๔,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 
 
๓.๓  กำรส่งเสริมและพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพ
ดี  รายได้ดี   

ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและด้านสาธารณสุข
ของประชาชน 

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด      

 
      

๒ ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

จ่ายเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่สมทบอัตราร้อยละ ๔๐ 
ของจ านวนประชากรในพื้นที่ ราย
หัว ๆ ละ ๔๕ บาท 

๑๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

     

 

      

๓ ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัคซีน จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า วัคซีนป้องกันโรคปากเปื่อย
เท้าเปื่อยในสัตว์ (โค-กระบือ)และ
โรคติดต่ออื่น ๆ ยาคุมก าเนิดสุนัข
และแมว 

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

     

 

      

๔ อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน  (ศสมช.)    

สนับสนุนโครงการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ใน
เขตพื้นที่ต าบลหนองอิเฒ่า 
จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ๆ ละ 
๗,๕๐๐ บาท 

๘๒,๕๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

     

 

      

 
 
 
 



-๑๔- 

 
๔.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชำชน 
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

๑.  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้อง และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๒.  เพื่อพัฒนาระบบป้องกันให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓.  เพื่อรักษา  ป้องกันสถานที่ราชการ เขตพ้ืนที่ 
 ๔.  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
แนวทำงกำรพฒันำ 
๔.๑  ส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินและกำรป้องกันปญัหำยำเสพติดในชุมชน 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน

อาชญากรรมและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อท าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อย   
การป้องกันอาชญากรรมภายใน 
ต าบลหนองอิเฒ่า  ตลอดจนการ 
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์  EMS   

๒๑๖,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

๒ ค่าใช้จ่ายการด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

จ่ายค่าตอบแทนในการอยู่เวรยาม
จุดบริการประชาชนป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุหรือตามเทศกาลที่มี
วันหยุดติดต่อกันหลายวัน เช่น 
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ 

๖๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

  

 

         

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง 
และการสร้างเครือข่ายต่อต้านยา
เสพติดในชุมชน 

๒๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

       

 
๔.๑  ส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินและกำรป้องกันปญัหำยำเสพติดในชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



-๑๕- 

ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ

เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 
จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ 
ที่ไม่ใช่ยา เช่น ส าลี  ผ้าพันแผล 
แอลกอฮอล์ ถุงมือ ฯลฯ  เพื่อใช้ใน
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด      

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.   ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ  วัฒนธรรมประเพณ ี
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์
 ๑.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุกิจการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๒.  เพื่อส่งเสริม  อนุรักษ ์วัฒนธรรมประเพณที้องถิ่น 
 ๓.  เพื่อส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ 
๕.๑  สนับสนนุกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ 



-๑๖- 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๐,๐๐๐ ต าบล

หนองอิเฒ่า 
กอง

การศึกษา             

๒ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในและรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองอิเฒ่า   

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา    

 
        

๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพด้านต่าง ๆ ของ
เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่ 

การจัดฝึกอบรมจริยธรรมคุณธรรม เข้า
ค่ายเยาวชน และกิจกรรมที่เกี่ยว 
ข้อง 

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา    

 
        

๔ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแล
เด็ก 

ส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรม 
การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 
ในอัตราคนละ ๒,๐๐๐ บาท/ปี  
จ านวน ๑๐ อัตรา 

๒๔,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 

           

๕ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  
ของสภาเด็กและเยาวชนต าบล 
หนองอิเฒ่า 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 
           

๖ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 

จัดซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชทีชนิด
กล่อง) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน 
หนองอิเฒ่าวิทยา  

๒๕๘,๒๑๗   โรงเรียน
หนองอิเฒ่า

วิทยา 

กอง
การศึกษา 

 
           

 
๕.๑  สนับสนนุกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ให้แก่โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด (พิลาศอุปถัมภ์) 

จัดซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชทีชนิด
กล่อง) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน 
ดอนกลอยโนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์) 

๑๑๑,๘๒๖   โรงเรียน
ดอนกลอย
โนนชาด 
(พิลาศ

อุปถัมภ์) 

กอง
การศึกษา 

 

           



-๑๗- 

๘ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียนดงน้อยโนน
สวรรค์ 

จัดซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชทีชนิด
กล่อง) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน 
ดงน้อยโนนสวรรค์ 

๑๓๖,๒๒๕     โรงเรียน 
ดงน้อยโนน

สวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

 
           

๙ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียนหลักด่านวิทยา 

จัดซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชที 
ชนิดกล่อง) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน 
หลักด่านวิทยา 

๙๗,๕๙๔     โรงเรียน 
 หลักด่าน 
    วิทยา 

กอง
การศึกษา 

 
           

๑๐ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สว่างโนนทัน 

จัดซื้ออาหารเสริม(นมยูเอชทีชนิด
กล่อง) ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวดัสว่างโนนทัน 

๖๗,๐๙๖   ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
สว่างโนน

ทัน 

กอง
การศึกษา 

 

           

๑๑ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนกลอย 

จัดซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชที
ชนิดกล่อง) ให้แก่นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลอย 

๕๖,๙๓๐   ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้านดอน
กลอย 

กอง
การศึกษา 

 

           

๑๒ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง
น้อย 

จัดซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชที
ชนิดกล่อง) ให้แก่นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย 

๔๐,๖๖๔   ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บ้านดงน้อย 

กอง
การศึกษา 

 
           

 
 
๕.๑  สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๓ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สว่างโนนตาล 

จัดซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชที
ชนิดกล่อง) ให้แก่นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโนนตาล 

๓๘,๖๓๑   ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสว่างโนน

ตาล 

กอง
การศึกษา 

 
           

๑๔ อุดหนุนโรงเรียนหนองอิเฒ่า
วิทยา 

จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนหนองอิเฒ่า
วิทยา 

๕๐๘,๐๐๐   โรงเรียนหนองอิ
เฒ่าวิทยา 

กอง
การศึกษา 

 
           

๑๕ อุดหนุนโรงเรียนดอนกลอย–
โนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์) 

จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนดอนกลอย–
โนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์) 

๒๒๐,๐๐๐   โรงเรียน 
ดอนกลอย–โนน

ชาด  

กอง
การศึกษา 

 
           



-๑๘- 

๑๖ อุดหนุนโรงเรียนดงน้อยโนน
สวรรค์ 

จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนดงน้อยโนน
สวรรค์ 

๒๖๘,๐๐๐   โรงเรียน 
ดงน้อยโนน

สวรรค์ 

กอง
การศึกษา 

 
           

๑๗ อุดหนุนโรงเรียนหลักด่านวิทยา จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนหลักด่านวิทยา 

๑๙๒,๐๐๐   โรงเรียนหลัก
ด่านวิทยา 

กอง
การศึกษา 

            

๑๘ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  
วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบจ านวน  ๔  
ศูนย์  ซึ่งได้รับการจัดสรรเป็น
รายหัว  ๆ  ละ  ๑,๗๐๐  บาท  
จ านวน  ๑๐๐  คน   

๑๗๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 

           

 
 
๕.๒  ส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำและกำรอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ

บุญคูณลานประจ าปี ๒๕๖๐ 
ของอ าเภอยางตลาด 

จัดนิทรรศการและการออกร้าน
จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
งานประเพณีบุญคูณลานอ าเภอ
ยางตลาด 

๓๐,๐๐๐ ที่ว่าการ
อ าเภอยาง

ตลาด 

กอง
การศึกษา    

 

        

๒ ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
และประเพณีสงกรานต์ 

จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณี
สงกรานต์  เช่น  รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ  การละเล่นพื้นบ้าน 
ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา      

 

      

๓ ประเพณีบุญบั้งไฟ            จัดประเพณีบุญบั้งไฟ ขบวนแห่ 
จุดบั้งไฟ 

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา             

๔ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองอิเฒ่า 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองอิเฒ่า 

๕,๐๐๐ 
 

ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา    

 
        



-๑๙- 

๕ ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาให้กับหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๑  
หมู่บ้าน  โรงเรียน  และส าหรับใช้
ในการแข่งขันกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   

๔๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

   

 

        

๖ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ยางตลาด  ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญคูณลาน  ประจ าปี  
๒๕๖๐   

เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่ของอ าเภอยาง
ตลาด  ประจ าป ี ๒๕๖๐ 

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

  

 

         

 
 
๕.๒  ส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำและกำรอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 อุดหนุนวัดกิจกรรมบุญมหาชาติ   เพื่ออุดหนุนกิจกรรมบุญมหาชาติ

ให้กับวัด  ๙  วัด  ในต าบล
หนองอิเฒ่า   

๑๘,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา      

 
      

๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 

จัดการแข่งขันกีฬาหรือร่วม
จัดการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง หรือกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น 
อื่น ๆ 

๔๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 

 

          

๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน
ต าบล 

จัดการแข่งขันกีฬาต าบล เช่น ค่า
บ ารุงทีม ค่าจัดสถานที่ ค่ารางวัล 
ค่าจัดพิธีเปิดปิด ค่าตอบแทน
คณะกรรมการและอื่น ๆ เป็นต้น 

๘๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา           

 

 

๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาห้าเส้า 

จัดการแข่งขันกีฬาหรือร่วม
จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นอื่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

  

 

         



-๒๐- 

 
 
 
 
 
 
๖.  ยุทธศำสตรพ์ัฒนำทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

๑.  เพื่อแก้ไขและปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน 
 ๒.  เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน 
 ๓.  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสาธารณประโยชน์ 
แนวทำงกำรพฒันำ 
 ๖.๑  กำรจัดกำรขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และกำรรักษำควำมสะอำดภำยในชุมชน 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ

เมืองสวยใสไร้มลพิษและ
โครงการหน้าบ้านน่ามอง 

จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ
จัดการขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตรายจากชุมชน และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด     

 

       

๒ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และฟื้นฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

       

 
 
 
 
 
 



-๒๑- 

 
 
๗.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร ์

๑.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของทางราชการ 

๓.  เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
๔. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
๕. เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ตา่ง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
๖. เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ใหใ้ชง้านได้ตามปกติ 

แนวทำงกำรพฒันำ 
๗.๑  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำบุคลำกร  องค์กร 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียน   
ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
ของพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
- ส านักงานปลัด ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๔๐,๐๐๐ บาท 
- กองช่าง  ๔๐,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๒๒๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

๒ ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเกี่ยวกับการโฆษณาและ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
- ส านักงานปลัด ๒๐,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๓,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง  ๑๕,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๕,๐๐๐  บาท 

๔๓,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

 
 
๗.๑  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำบุคลำกร  องค์กร 



-๒๒- 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าจ้างเหมาบริการ   จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ 

งานช่วยงานด้านต่าง ๆ 
- ส านักงานปลัด ๑๕๐,๐๐๐  
บาท 
ส านักงานปลัด (แผนงานรักษา
ความสงบภายใน ๒๑๖,๐๐๐  
บาท 
- กองคลัง  ๗๒,๐๐๐ บาท 
- กองการศึกษา  ๑๔๔,๐๐๐  บาท 

๔๓๒,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

๔ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 

จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ  

๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด            

 

๕ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ จัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสาร 
เอกสารวิชาการสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ให้กับหมู่บ้านและประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๑๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

๖ ค่าตักสิ่งปฏิกูล จ้างเหมาตักขนสิ่งปฏิกูลของ
อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๒,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด     

 
       

 
 
 
 

๗.๑  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำบุคลำกร  องค์กร 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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



-๒๓- 

๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะ
เดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม 
- ส านักงานปลัด ๙๐,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๒๕,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง  ๑๕,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๒๕,๐๐๐  บาท 

๑๕๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

  

           

๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การปลูก
ต้นไม ้การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด   

 
         

๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม 

เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ในกรณีครบวาระและ
เลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ในกรณีแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

๘๗,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

   

๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี 
และเป็นวันส าคัญของทางราชการ 
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ 
สิงหา และ ๕ ธันวาคม วันปิย
มหาราช วันจักรี วันฉัตรมงคล 
และวันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐพิธี 

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

  

 

       

  

 
 
๗.๑  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำบุคลำกร  องค์กร 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ

ปกป้องสถาบัน 
จัดท าโครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิการจัดฝึกอบรม 
ประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจ เพื่อ
สร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

     

  



-๒๔- 

๑๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

จัดกิจกรรมโครงการอ าเภอยิ้ม
เคลื่อนที่และการออกบริการ
ประชาชนนอกพื้นที่ร่วมกับส่วน
ราชการอื่น 

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด     

 

     

  

๑๓ ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารในความ
รับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัด ๒๐๐,๐๐๐  
บาท 
- กองช่าง  ๖๖๐,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๑๕๐,๐๐๐  
บาท 

๑,๐๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

๑๔ ค่าบริการไปรษณีย์ ซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากรในการ
ส่งหนังสือราชการ  หรือเอกสาร
ต่าง ๆ ทางไปรษณีย์  และค่า
ธนาณัติ   
- ส านักงานปลัด ๒,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๓,๐๐๐ บาท 
- กองการศึกษา  ๒,๐๐๐  บาท 

๗,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

 
 
๗.๑  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำบุคลำกร  องค์กร 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

สัญจร ประชาคมต าบล การ
จัดท าแผนชุมชน 

การจัดประชุมสภาสัญจรและ
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคม
ต าบลในการจัดท าแผนชุมชน
แผนพัฒนาต าบล 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด     

 

     

  



-๒๕- 

๑๖ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

จัดฝึกอบรมและเดินทางไปศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง 

๒๕๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

   

 

        

๑๗ ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ จัดกิจกรรมหรือร่วมการรับเสด็จ
กับหน่วยงานอื่นๆ 

๒๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๘ ค่าพวงมาลัย พานพุ่มดอกไม้สด
และพวงมาลา 

จัดซื้อพวงมาลัย พานพุ่มดอกไม้
สดหรือพวงมาลา พานพุ่มเงินพุ่ม
ทอง ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง 
ๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็น
และมีความส าคัญ 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

๑๙ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ยางตลาด ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐ
พิธีของอ าเภอยางตลาด 

๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด  

 
          

 
 
 
 
๗.๑  กำรเพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำบุคลำกร  องค์กร 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒๐ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ

ยางตลาด ตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
อ านวยการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

๒๒,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

          



-๒๖- 

๒๑ ส ารองจ่าย เป็นใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็นเร่งด่วน แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน รวมถึง
สาธารณภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ 

๓๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

งบกลาง  

           

๒๒ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ ๑ ของ
ประมาณการรายรับประจ าปี  

๑๓๓,๕๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

งบกลาง 

 

 

          

๒๓ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม
ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๑๙๑,๔๘๑ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

งบกลาง  
   

        

 
 
 
 
 

 
๗.๒  พัฒนำระบบกำรให้บรกิำรประชำชนและกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลย ี

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

๓๐๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง 
    

 
       

๒ ค่าใช้จ่ายในการออกประเมิน
ภาษีและจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ออกประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ของต าบลหนองอิเฒ่า 

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง 
    

 
       



-๒๗- 

๓ ค่าใช้จ่ายในโครงการวางผังเมือง 
และปรับปรุงผังเมืองรวมหรือ
ชุมชน 

เป็นค่าวางผังเมืองหรือปรับปรุงผัง
เมืองรวมหรือชุมชนในเขตพื้นที่ 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
วางผังเมือง ตลอดจนค่าพิกัดแนว
เขตการปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     

๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง 

    

 

       

๔ ค่าบริการโทรศัพท์ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตต าบล ส าหรับที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล 

๗๒,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
           

๕ ค่าเช่าพื้นที่ Hosting และค่า
เช่าพื้นที่โดเมนเนมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ Hosting 
และค่าเช่าพื้นที่โดเมนเนมเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๗,๒๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด     

 

       

 
 
 
 
๗.๓  กำรพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ 

ซ่อมแซมครุภัณฑ์   
- ส านักงานปลัด ๖๐,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๒๕,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง ๕๐,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๑๕,๐๐๐  บาท 

๑๕๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 

           



-๒๘- 

๒ วัสดุส านักงาน จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติ 
งานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
- ส านักงานปลัด ๕๐,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๔๐,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง  ๒๐,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๑๓๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

๓ วัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   
- ส านักงานปลัด ๔๐,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๒๐,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง ๑๐,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๙๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

            

๔ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อวัสดุใช้ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 
- ส านักงานปลัด ๑๐,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง ๑๕,๐๐๐  บาท  

๒๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

            

 
๗.๓  กำรพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่าง  ๆ  

- ส านักงานปลัด ๑๕,๐๐๐  บาท 
- กองการศึกษา  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๓๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด/ 
กอง

การศึกษา 

 

           

๖ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เป็นค่าเติมน้ ายาเคมีของเครื่อง 
ดับเพลิงชนิดแขวนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

๒๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด             



-๒๙- 

๗ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
ส าหรับรถยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน  
รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า   
- ส านักงานปลัด ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง  ๔๐,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๗๐,๐๐๐  บาท 

๒๘๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

๘ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ   
- ส านักงานปลัด ๕,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง ๑๒๐,๐๐๐  บาท  

๑๒๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด/กองช่าง 

 
           

๙ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่ายเป็นค่าอะไหล่ยานพาหนะ   
เช่น  ยางนอก  ยางใน   
น้ ามันเบรก  หัวเทียน  แบตเตอรี่   
และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง   

๓๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 
 
 
๗.๓  กำรพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
เช่น  เหล็กเชื่อม  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐ  
หิน  สีทาภายนอก  สีทาภายใน   
และวัสดุอื่น  ๆ  ทีเ่กี่ยวกับการ 
ก่อสร้าง  ฯลฯ   

๓๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง 

   

 

        

๑๑ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน   
- ส านักงานปลัด ๗,๕๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๑๒,๐๐๐  บาท 

๑๙,๕๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด/กอง

คลัง 
   

 
        

๑๒ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม
สภา 

จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา   
จ านวน  ๒๕  ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท 

๓๗,๕๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด    

 
        



-๓๐- 

๑๓ ค่าจัดเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยก
ส่วน  ขนาด  ๓๐,๐๐๐  บีทีย ู 
จ านวน  ๔  เครื่อง  ๆ  ละ  
๓๗,๐๐๐  บาท   

๑๔๘,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา    

 

        

๑๔ ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เพื่อจัดซ้ือตู้ไม้เก็บเอกสาร   
- ส านักงานปลัด ๕,๐๐๐ บาท 
- กองคลัง  ๑๐,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง  ๕,๐๐๐  บาท 
- กองการศึกษา   ๕,๐๐๐  บาท 

๒๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

   

 

        

๑๕ ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จัดซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน  ๑  ตัว   ๕,๖๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง             

 
 
๗.๓  กำรพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

โน้ตบุ๊ค 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  
จ านวน  ๒  เครื่อง  ๆ  ละ  
๑๖,๐๐๐  บาท 

๓๒,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง 
   

 
        

๑๗ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(Inkjet  Printer)   
- กองคลัง  ๘,๖๐๐  บาท 
- กองช่าง ๗,๙๐๐  บาท 

๑๖,๕๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง 

   

 

        

๑๘ ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  ชั้น  
บานเลื่อนกระจก  จ านวน  ๓  หลัง  
ๆ  ละ  ๕,๐๐๐  บาท   

๑๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด    

 
        

๑๙ ค่าจัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล) จัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล)  แบบ
ธรรมดา ขนาด  ๑ ตัน ขับเคลื่อน  
๒  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า  ๒,๔๐๐  ซีซี 

๕๒๓,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา    

 

        



-๓๑- 

๒๐ ค่าติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม เป็นโครงหลังคาเหล็ก  คลุมด้วย
อลูมิเนียมมีผ้าใบคลุมด้านข้าง  มีที่
นั่งสองแถว   

๑๖,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา    

 
        

๒๑ ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  จ านวน  ๑  
เครื่อง  ๆ  ละ  ๙,๕๐๐  บาท 

๙,๕๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
๗.๓  กำรพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ 

กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
ที่มีอยู่ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ตลอดจน
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

๓๕๐,๐๐๐ อบต.
หนองอเิฒ่า 

กองช่าง 

   

 

        

 


