
 





ส่วนที่ ๑ บทน า 
************ 

๑.๑  บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการ
ด าเนินงานนั้น จุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและ
การจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ / ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
           แผนการด าเนินงานจัดท าขึ้นเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน และจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / 
โครงการในแผนการด าเนินงาน 

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)      พ.ศ. ๒๕๕๙ มี
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการด าเนินการ
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
แผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

 
 
 



-๒- 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  ๑. เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานการด าเนินการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับหน่วยงานอื่นทีจ่ะเข้ามาด าเนินการภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
จากขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุน                                     
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนด าเนินงาน 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างๆ ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



-๕- 

 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  แผนด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบ
วันนับแต่วันอนุญาตให้เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ด าเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาจัดท าแผนด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง ส าหรับเทศบาล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอาจมอบหมายให้นายอ าเภอได้ เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งจังหวัดทราบ 
  ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสองให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอ 
  การแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
แนวทางการจัดท าแผนด าเนนิงาน 
  แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล ดังนั้น
แผนด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
  ๑. เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
  ๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  ๓. แสดงถึงเปูาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ด าเนินการจริง 
  ๔.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนนิงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ีและตรวจสอบจากแผนด าเนินงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอแบบบูรณาการ 
 ขั้นตอนที่ ๒  การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาจัดท าหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนด าเนินงาน  ๒  ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  บทน า 
  ส่วนที่ ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 



-๖- 

 
ขั้นตอนที่ ๓  การประกาศแผนด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้ การประกาศแผนด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  แผนด าเนินงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพ่ือปิด
ประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 

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



-๗- 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน                 ๑๓                 ๑๐.๐๐            ๙๙๙,๐๐๐                ๕.๘๗  กองช่าง 
     ๑.๒  แผนงานการพาณิชย์                    ๕                   ๓.๘๕            ๘๘๕,๐๐๐                ๕.๒๐  กองช่าง 

รวม               ๑๘                 ๑๓.๘๕        ๑,๘๘๔,๐๐๐              ๑๑.๐๘   
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตร 

        
 

     ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    ๒                   ๑.๕๔             ๑๐,๐๐๐                ๐.๐๖  ส านักงานปลัด 
รวม                   ๒                  ๑.๕๔             ๑๐,๐๐๐               ๐.๐๖   

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

        
 

     ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข                    ๓                   ๒.๓๑            ๒๕๒,๗๒๐                ๑.๔๙  ส านักงานปลัด 

รวม                   ๓                  ๒.๓๑          ๒๕๒,๗๒๐               ๑.๔๙   

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

        
 

    ๔.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                    ๕                   ๓.๘๕            ๑๓๐,๔๐๐                ๐.๗๗  ส านักงานปลัด 
รวม                   ๕                  ๓.๘๕           ๑๓๐,๔๐๐               ๐.๗๗   



-๘- 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี 

     

    ๕.๑  แผนงานการศึกษา                  ๒๖                 ๒๐.๐๐         ๒,๙๑๐,๔๔๙              ๑๗.๑๑  กองการศึกษา 

    ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   

                   ๖                   ๔.๖๒            ๒๘๗,๐๐๐                ๑.๖๙  กองการศึกษา 

รวม                 ๓๒                ๒๔.๖๒        ๓,๑๙๗,๔๔๙              ๑๘.๘๐   

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

         

    ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป                    ๓                   ๒.๓๑             ๒๐,๐๐๐                ๐.๑๒  ส านักงานปลัด 

    ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน         กองช่าง 
รวม                   ๓                  ๒.๓๑            ๒๐,๐๐๐               ๐.๑๒   

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ          

    ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป                  ๔๖                 ๓๕.๓๘         ๑,๙๖๓,๒๐๐              ๑๑.๕๔  ส านักงานปลัด 

    ๗.๒  แผนงานเคหะและชุมชน                  ๑๒                   ๙.๒๓            ๒๗๓,๘๐๐                ๑.๖๑  กองช่าง 
    ๗.๓  แผนงานงบกลาง                    ๙                   ๖.๙๒         ๙,๒๗๗,๙๕๑              ๕๔.๕๕  ส านักงานปลัด 

รวม                 ๖๗                ๕๑.๕๔      ๑๑,๕๑๔,๙๕๑              ๖๗.๗๐   
รวมทั้งสิ้น               ๑๓๐               ๑๐๐.๐๐      ๑๗,๐๐๙,๕๒๐            ๑๐๐.๐๐   

 
 
 
 



-๙- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากบ่อบาดาล บ้าน
หนองอิเฒ่า หมูที่ ๑ ถึงโคกบัก
บาก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  โดย
ถมลูกรังพร้อมเกรดปรับให้เรียบ  
จ านวนไม่น้อยกว่า  ๔๕๕  
ลูกบาศก์เมตร   

๕๐,๐๐๐ บ้าน
หนองอิเฒ่า  
หมู่ที่  ๑ 

กองช่าง          

  

 

๒ อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาค
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  จากบ้านนางค าปุน  ผุ
ศรีถึงบ้านนายวีระ  ภสูสู ี
(บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๑) 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่างภายในหมู่บา้น  รายละเอียด
ตามประมาณการแจ้งค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟูาส่วนภมูิภาคจังหวัด
กาฬสินธุ์   

๔๐,๐๐๐ บ้าน
หนองอิเฒ่า  
หมู่ที่  ๑ 

กองช่าง          

  

 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จากโรงสีนายบัววร 
ถึงหน้าร้านโชคทองแดง (บ้าน
หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๒) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร  กว้าง  ๔  เมตร 
ระยะทาง  ๔๒  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  และคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๖๘  
ตารางเมตร  ไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐  เมตร   

๙๐,๐๐๐ บ้าน
หนองอิเฒ่า  
หมู่ที่  ๒ 

กองช่าง          

  

 

 
 



-๑๐- 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาค
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างจาก
ทางเข้าหมู่บ้าน  บ้านโนนชาด  
หมู่ที่  ๓ ถึงถนนสายกาฬสินธุ-์
มหาสารคาม 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่างภายในหมู่บา้น  รายละเอียด
ตามประมาณการแจ้งค่าใช้จ่าย
ของการไฟฟูาส่วนภมูิภาคจังหวัด
กาฬสินธุ์   

๙๐,๐๐๐ บ้าน 
โนนชาด 
หมู่ที่  ๓ 

กองช่าง             

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมต่อระหว่างบ้าน
ดงน้อย  หมู่ที่  ๔ - โนนสวรรค์ 
หมู่ที่  ๘ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร  กว้าง  ๕  เมตร 
ระยะทาง  ๓๒.๕๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  และคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๖๒.๕๐  
ตารางเมตร  ไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐  เมตร   

๙๐,๐๐๐ บ้าน 
ดงน้อย 
หมู่ที่  ๔ 

กองช่าง 

    

        

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บ้านดงน้อย  หมู่ที่  
๕  สายข้าง กศน.ต าบลหนองอิ
เฒ่า – บ้านค าไฮ  ต าบลหนอง
ตอกแปูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร  กว้าง  ๔  เมตร 
ระยะทาง  ๔๒  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  และคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๖๘  
ตารางเมตร  ไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐  เมตร   

๙๐,๐๐๐ บ้าน 
ดงน้อย 
หมู่ที่  ๕ 

กองช่าง          

  

 

 
 



-๑๑- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บ้านนายบรรหาร  
ถึงบ้านร้อยตรีเกรียงศักดิ์  (บ้าน
ดอนกลอย  หมู่ที่  ๖) 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  ๔  
เมตร  ระยะทาง  ๔๒.๕๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  และคิดเป็น
พื้นที่ปูผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๑๗๐  ตารางเมตร  ไหล่ทางข้าง
ละ  ๐.๒๐  เมตร   

๙๐,๐๐๐ บ้าน 
ดอนกลอย  
หมู่ที่ ๖ 

 

กองช่าง          

  

 

๘ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตรจากวัดสว่างค ามะ
ยาง หมู่ที่  ๗ 

ก่อสร้างถนนการเกษตร  ระยะ
ความยาว  ๓๒  เมตร  กว้าง  ๔  
เมตร  หนา  ๑.๕๐  เมตร  พร้อม
ถมดินปรับแต่งให้เรียบ  พร้อมลง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด  
๐.๘๐X๑.๐๐  เมตร   

๙๐,๐๐๐ บ้าน 
ค ามะยาง 
หมู่ที ่ ๗ 

กองช่าง 

    

        

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  จากบ้านนางทอง
ปาน หารี – บ้านนายไข สุภาษี  
(บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  ๘) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร  กว้าง  ๕  เมตร 
ระยะทาง  ๓๒.๕๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  และคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๕๐  
ตารางเมตร  ไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐  เมตร 

๙๐,๐๐๐ บ้าน 
โนนสวรรค์ 

หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง          

  

 

 
 



-๑๒- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ถึงหน้าวัดสว่างโนน
ทัน (บ้านหนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๙) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร  กว้าง  ๕  เมตร 
ระยะทาง  ๒๕  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  และคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๒๕  
ตารางเมตร  ไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐  เมตร   

๗๐,๐๐๐ บ้าน 
หนองอิเฒ่า 

หมู่ที่ ๙ 

กองช่าง 

    

        

๑๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากถนนลาดยาง-สายโรง
สูบน้ าดิบ  บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่
ที่ ๙ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดย
ถมลูกรังพร้อมเกรดปรับระดับ  
จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๘๒  
ลูกบาศก์เมตร   

๒๐,๐๐๐ บ้าน 
หนองอิเฒ่า 

หมู่ที่ ๙ 

กองช่าง 

    

        

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายรอบบ้าน  (บ้าน
ปุาหญ้า  หมู่ที่  ๑๐) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร  กว้าง  ๔ เมตร 
ระยะทาง  ๔๒  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  และคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๖๘  
ตารางเมตร  ไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐  เมตร   

๙๐,๐๐๐ บ้าน 
ปุาหญ้าคา  
หมู่ที ่ ๑๐ 

กองช่าง          

  

 

 
 
 



-๑๓- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กด้านตะวันออกข้างวัด
สว่างโนนตาล  (บ้านหลักดา่น 
หมู่ที่  ๑๑) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร  กว้าง  ๓  เมตร 
ระยะทาง  ๕๖  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  และคิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๘  
ตารางเมตร  ไหล่ทางข้างละ  
๐.๓๐  เมตร   

๙๐,๐๐๐ บ้านหลัก
ด่าน  

หมู่ที่  ๑๑ 

กองช่าง          

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๒  แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าจัดซื้อคลอรีน   เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคลอรีนส าหรับ
ใช้ในการผลิตน้ าประปา 

๒๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๒ ค่าจัดซื้อสารส้ม   เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสารส้มส าหรับใช้
ในการผลติน้ าประปา 

๑๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๓ ค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการ
ประปา   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุที่ใช้ใน
การประปา  เช่น  ท่อ  พี  วี  ซี 
กาว  ข้อต่อ  ข้องอ  ข้อต่อสาม
ทาง  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบ
ประปา 

๔๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๔ ค่าไฟฟูา เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับผลิต
น้ าประปา  ระบบประปาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ท้ัง  ๓  แห่ง 

๖๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๕ ค่าไฟฟูาสถานสีูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟูา   

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสถานสีูบน้ า
ด้วยพลังงานไฟฟูา  (ค่า
กระแสไฟฟูา)  ภายในต าบล
หนองอิเฒ่า 

๑๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

 
 
 
 
 



-๑๕- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

อุดหนุนกิจกรรมของโรงเรยีน
ผู้สูงอายุต าบลหนองอิเฒ่า ตาม
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ได้แก่  ค่าวทิยากร  ค่า
วัสดุ  ค่าอาหาร คา่อาหารว่าง 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

     

 

      

๒ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารว่าง  ตามโครงการ
ครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง  การสร้างความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตร ี การยุตคิวาม
รุนแรงในครอบครัว การแก้ปัญหา
ด้านอาชญากรรม  โรคเอดส ์  
การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี   
ฯลฯ   

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

     

 

      

 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า การ
ด าเนินการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า   และโรคติดต่ออื่น  
ๆ  ยาคุมก าเนดิสุนัขและแมว  
ได้แก่ วัคซีน เข็มฉดียา ไซลิงค์ ถุง
มือ ผ้าปิดจมูกและปาก ปูาย
โครงการ   

๓๑,๗๒๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

     

 

      

๒ ค่าส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค 

เพื่อเป็นค่าส ารวจข้อมูลและขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ตามประปณิธาน
ของศาสตราจารยด์ร. สมเดจ็พระ
เจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒน  วรขัติยราช
นารี   

๑,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

     

 

      

 



-๑๗- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขหมู่บ้านละ  ๒๐,๐๐๐  
บาท  เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข 
การอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละ
โครงการ 

๒๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

     

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปุวยการชดเชย
การท างาน ของ อปพร.ผู้เข้าเวร
ยามในระหว่างเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ ค่าตอบแทน
วันละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๑๒ คน   

๕๐,๔๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

  

 

         

๒ ค่าใช้จ่ายการด าเนินการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อจ่ายค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่า
จัดท าปูาย ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง ใน
การอยู่เวรยามในระหว่างเทศกาล
ปีใหม่  สงกรานต ์

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

   

 

        

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปูองกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรมเพื่อรณรงค์และปูองกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง  การ
บ าบัดฟื้นฟู  การฝึกอาชีพ  ให้แก่
ผู้ผ่านการบ าบัด  และการสรา้ง
เครือข่ายต่อต้านยาเสพตดิใน
ชุมชน  การซื้อชุดตรวจสารเสพ
ติด ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

   

 

        

 
 
 



-๑๙- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าลงทะเบียน  ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง  
ค่าอาหาร  ค่าจัดปูาย  ค่าวัสด ุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม/จัดตั้ง   
ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)   

๕๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

  

 

         

๕ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เพื่อจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑย์า  เช่น  เปล
หามคนไข้  เฝือกดามคอชนิดแข็งแบบ
ปรับระดับได้  กระเปา๋ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  ส าลี  ผ้าพันแผล 
แอลกอฮอล์  ถุงมือ ฯลฯ   

๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

     

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 

๕.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็น
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลและ
คณะกรรมการตรวจการจา้งที่ไม่มี
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้เป็น
ผู้ตรวจงานจา้งที่ได้รบัการแต่งตั้ง
ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง   

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๒ เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล  ข้าราชการครู   

๖๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๓ ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อเป็นค่าจ้างเกี่ยวกับการ
โฆษณาและเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์  เช่น 
ค่าจ้างล้างขยายฟลิ์ม  ค่าเขียน
ปูายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างจัดท า
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ  หรือเผยแพร่
ผลการปฏิบตัิงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   

๓,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

 
 
 
 



-๒๑- 

๕.๑  แผนงานการศึกษา 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บริการบุคคลเพื่อปฏิบตัิงานขับรถ
รับส่งเด็กนักเรียน  และช่วยงาน
ด้านการศึกษา  รวมถึงค่าบริการ
ที่จ าเป็นอ่ืน ๆ 

๑๖๘,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๕ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ของ
พนักงานส่วนต าบลในการเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 

๓๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่
พักค่าพาหนะเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการเดินทางไป
ราชการหรือฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง 

๒๗,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๗ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์  เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ
หรือครุภณัฑ์อื่น   

๒๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

 
 
 
 



-๒๒- 

๕.๑  แผนงานการศึกษา 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เช่น  กระดาษ
ชนิดต่าง  ๆ  ธงชาติ  ธงตรา
สัญลักษณ์  ปากกา 
ดินสอ  แฟูมเก็บเอกสาร  และ
วัสดุอื่น  ๆ  ท่ีจ าเป็น   

๓๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๙ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง  และหล่อลื่น  ส าหรับ
รถยนต์  เครื่องพ่นหมอกควัน  
รถจักรยานยนต์  เครื่องตดัหญ้า 
ฯลฯ   

๖๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๑๐ วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  จานบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึก  เครื่องอ่าน  
และบันทึกข้อมูล  โปรแกรม  
และอื่นๆที่จ าเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์   

๒๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๑๑ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  (อาหาร
กลางวัน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า  จ านวน  ๗๔ คน  ในอัตรา
คนละ  ๒๐  บาท/คน/วัน  
จ านวน  ๒๔๕  วัน 

๔๐๑,๘๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล

หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 



-๒๓- 

๕.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๑๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อเป็นค่าน้ าดืม่น้ าแข็ง  ค่า
จัดเตรียมสถานท่ี  ค่าจัดท าปูาย
ไวนิล  ค่าของรางวัล  ใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าป ี ๒๕๖๓   

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๑๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพด้านต่าง ๆ ของ
เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นท่ี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดท าปูาย  ค่า
น้ าดื่มน้ าแข็ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดฝึกอบรมจริยธรรม
คุณธรรม  เข้าค่ายเยาวชน  และ
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๑๔ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแล
เด็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพผูดู้แลเด็กในอัตราคน
ละ  ๒,๐๐๐ บาท/ปี   
จ านวน  ๘ อัตรา 

๑๖,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๑๕ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร
ว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าน้ าดื่ม
น้ าแข็ง  ตามโครงการ
ต่าง  ๆ  ของสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองอิเฒ่า  

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

 
 
 



-๒๔- 

๕.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓-๕ ปี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุน
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๓-๕ ปี แยกเป็น 
    ๑. ค่าหนังสือเรียน จ านวน 
๘๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท   
เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท 
    ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
จ านวน ๘๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท 
    ๓. ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
จ านวน ๘๒ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๒๔,๖๐๐ บาท 
    ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
จ านวน ๘๒ คน ๆ ละ ๔๓๐  
บาท  เป็นเงิน ๓๕,๒๖๐  บาท 

๙๒,๖๖๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๑๗ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ให้แก่โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม  (นมยูเอช
ทีชนิดกล่อง)  ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา  
จ านวน  ๙๔  คน  จ านวน  ๒๖๐  
วัน  ในราคากล่องละ  ๗.๘๒  
บาท 

๑๙๑,๑๒๑ โรงเรียน
หนองอิเฒ่า

วิทยา 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

 
 



-๒๕- 

๕.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๑๘ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)   
ให้แก่โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด  (พิลาศอุปถัมภ์) 

เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม   
(นมยูเอชทีชนิดกล่อง)  ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนดอนกลอยโนนชาด  
(พิลาศอุปถัมภ์) จ านวน  ๕๑ คน 
จ านวน  ๒๖๐  วัน  ในราคากล่อง
ละ  ๗.๘๒  บาท 

๑๐๓,๖๙๔ โรงเรียน
ดอนกลอย
โนนชาด   

(พิลาศ
อุปถัมภ์) 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๑๙ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)   
ให้แก่โรงเรียนดงน้อยโนน
สวรรค ์

เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม  (นมยูเอชที
ชนิดกล่อง)  ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
ดงน้อยโนนสวรรค์  จ านวน  ๕๙  
คน  จ านวน  ๒๖๐  วัน  ในราคา
กล่องละ  ๗.๘๒  บาท 

๑๑๙,๙๕๙ โรงเรียนดง
น้อยโนน
สวรรค ์

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๒๐ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)   
ให้แก่โรงเรียนหลักดา่นวิทยา   

เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม  (นมยูเอชที
ชนิดกล่อง)  ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
หลักด่านวิทยา  จ านวน  ๖๓  คน  
จ านวน  ๒๖๐  วัน  ในราคากล่อง
ละ  ๗.๘๒  บาท 

๑๒๘,๐๙๒ โรงเรียน
หลักด่าน
วิทยา   

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๒๑ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒา่ 

เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม  (นมยูเอชที
ชนิดกล่อง)  ให้แก่นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า  จ านวน  ๘๒  คน  
จ านวน  ๒๖๐  วัน  ในราคากล่อง
ละ  ๗.๘๒  บาท   

๑๖๖,๗๒๓   ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ
บริหาร 

ส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

            

 
 



-๒๖- 

๕.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าสื่อการเรียนการสอน  วัสดุ
การศึกษา  และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสื่อการเรียน
การสอนวัสดุการศึกษาและเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า  ซึ่งไดร้ับการ
จัดสรรเป็นรายหัว ๆ ละ  ๑,๗๐๐  
บาท  จ านวน  ๘๒  คน 

๑๓๙,๔๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ
บริหาร 

ส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๒๓ อุดหนุนโรงเรียนดงน้อยโนน
สวรรค ์

เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนช้ันเด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ านวน  
๕๙  คน  อัตราคนละ  ๒๐  บาท   
จ านวน  ๒๐๐  วัน 

๒๓๖,๐๐๐ โรงเรียน 
ดงน้อย 

โนนสวรรค ์

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๒๔ อุดหนุนโรงเรียนดอนกลอย–
โนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์) 

เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนช้ันเด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ านวน  
๕๑  คน  อัตราคนละ  ๒๐  บาท   
จ านวน  ๒๐๐  วัน   

๒๐๔,๐๐๐ โรงเรียน
ดอนกลอย 
โนนชาด 
(พิลาศ

อุปถัมภ์) 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๒๕ อุดหนุนโรงเรียนหนองอิเฒ่า
วิทยา 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียนช้ันเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ านวน   
๙๔  คน  อัตราคนละ  ๒๐  บาท 
จ านวน  ๒๐๐  วัน   

๓๗๖,๐๐๐ โรงเรียน
หนองอิเฒ่า

วิทยา 

กอง
การศึกษา 

         

  

 



-๒๗- 

๕.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๒๖ อุดหนุนโรงเรียนหลักด่านวิทยา สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียนช้ันเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ านวน 
๖๓  คน  อัตราคน
ละ  ๒๐  บาท   
จ านวน  ๒๐๐  วัน   

๒๕๒,๐๐๐ โรงเรียน
หลักด่าน
วิทยา 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๘- 

๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

เพื่อเป็นค่าน้ าดืม่น้ าแข็ง   
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ในการ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนภายในต าบลหนองอิเฒ่า   

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

      

 

     

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
บุญคูณลานของอ าเภอยางตลาด 

ค่าจัดท าปูาย  ค่าน้ าดื่ม
น้ าแข็ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการ  ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาความปลอดภัย  ค่ารับรอง
ประชาชนท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรม   
ตามโครงการบญุคูณลานประจ าปี
ของอ าเภอยางตลาด 

๒๐,๐๐๐ ที่ว่าการ
อ าเภอยาง

ตลาด 

กอง
การศึกษา 

   

 

        

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

ค่าจัดท าปูาย  ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียง  ค่าน้ าดืม่น้ าแข็ง  ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด  ค่ารับรอง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ในการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟของต าบล
หนองอิเฒ่า   

๑๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

       

 

    

๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

ค่าจัดท าปูายประชาสมัพันธ์  ค่า
ถวายเครื่องสังฆทานและจตัตุ
ปัจจัยในการประกอบพิธ ี ค่าน้ า
ดื่มน้ าแข็ง  ค่าจัดท ากระทง  ใน
การจัดงานประเพณีลอยกระทง
ของต าบลหนองอิเฒ่า 

๕๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 

 

          



-๒๙- 

๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 วัสดุกีฬา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับ
หมู่บ้าน  จ านวน    ๑๑  หมู่บ้าน  
โรงเรียน  และส าหรับใช้ในการ
แข่งขันกีฬาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้แก ่ลูกฟุตบอล ลูก
วอลเลย์บอล ลูกตระกร้อ
พลาสตกิ ตาข่ายวอลเลย์บอล ตา
ข่ายเซปักตระกร้อ 

๒๒,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

      

 

     

๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน
ต าบล 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ต าบล  เช่น  ค่าบ ารุงทีม  
อุปกรณ์กีฬา  ค่าจัดสถานท่ี   
ค่ารางวัล  ค่าจัดพิธีเปิดปิด   
ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง  ค่าจัดท าปูาย
โครงการ  ค่าถ้วยรางวัล
นักกีฬา  ค่าตอบแทน 
วงดุริยาง  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าท่ี
ประจ าสนาม  ค่าตอบแทนคณะ 
กรรมการ ฯลฯ 

๙๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

 
 
 
 



-๓๐- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๖.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลด
มลพิษ เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ค่าจัดท าปูาย  ค่าจัดซื้อพันธุ์กล้า
ไม ้ ค่าน้ าดืม่น้ าแข็ง  ในการจัด
กิจกรรมเพื่อก าจัดขยะมูลฝอย   
สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  เพื่อควบคุม
และก าจดัภาวะมลพิษที่มผีลต่อ
สุขภาพอนามัยและคณุภาพของ
ประชาชน การจัดกิจกรรม 
เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว  
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ   

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

       

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ
รักน้ า  รักปุา  รักษาแผ่นดิน 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
ตามโครงการรักน้ า  รักปุา  รักษา
แผ่นดิน  เพื่อเฉลิมฉลองสมเดจ็
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ  ๗  รอบการสร้างจติส านึก
ของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อม  และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ ตลอดจน
การจัดนิทรรศการ  กิจกรรม
ต่างๆ  ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

       



-๓๑- 

๖.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
รณรงค์เพื่อก าจัดขยะ 

ค่าจัดท าปูาย  ในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการรณรงค์การก าจดัขยะ 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๒- 

๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็น
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลและ
คณะกรรมการตรวจการจา้งที่ไม่มี
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้เป็น
ผู้ตรวจงานจา้งที่ได้รบัการแต่งตั้งให้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงาน
จ้าง   

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

          

๒ ค่าสมนาคณุกรรมการ
สอบสวนวินัย 

เพื่อเป็นเงินสมนาคุณกรรมการ
สอบสวนวินัย  ซึ่งได้พจิารณาว่า
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง
ดังกล่าวมสีิทธิไดร้ับเงินสมนาคุณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตัิ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกบั
ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย
การจ่ายเงินสมนาคณุกรรมการ
สอบสวนทางวินัยข้าราชการ  พ.ศ.
๒๕๓๖   

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

          

 
 
 



-๓๓- 

๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานสว่น
ต าบลที่ได้รับตามสิทธิ   

๔๘,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

   
 

        

๔ เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าที่มสีิทธ์ิ 

๗๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
           

๕ ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อเป็นค่าจ้างเกี่ยวกับการโฆษณา  
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เช่น  
ค่าเขียนปูายประชาสมัพันธ์  ค่าจา้ง
จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์  วารสารต่าง ๆ 
หรือเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

๖ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน
ต่าง  ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  
ผู้บริหาร  ในการเข้ารบัการฝึกอบรม
หลักสตูรตา่ง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

๔๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๗ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน  (สมาชิกสภา) 

เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสตูรต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร   

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

   

 

        

 



-๓๔- 

๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บริการบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีรักษา
ความสะอาดภายในอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ค่าจ้าง
เหมาบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีขับรถ
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  จ้าง
เหมาบุคคลประจ ารถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง  รวมถึงค่าบริการที่จ าเปน็
อื่นๆ  ท่ีอาจจะเกิดขึ้น   

๓๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๙ ค่ารับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการต่างๆ 

เพื่อเป็นค่ารับรองในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 
ชุดต่างๆ  รวมถึงคณะบุคคลที่มา
ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือคณะ
บุคคลปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

       

๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อเป็นค่าปูาย  ค่าวัสดุ  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหารว่างในการ
ฝึกอบรมประชุม  ช้ีแจงท าความ
เข้าใจ  เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกท่ีดีในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

       

 



-๓๕- 

๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท่ัวไปและเลือกตั้ง
ซ่อม 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการนับคะแนน  ค่าแบบ
พิมพ์  ค่ากระดาษพิมพ์รายชื่อผู้มี
สิทธ์ิเลือกตั้ง ค่าวสัดุอุปกรณ์ ในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นในกรณีครบวาระและ
เลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

๒๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอเิฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๖- 

๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๑๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเป็นค่าจัดท าซุม้และจัดซื้อผ้า
ส าหรับประดับสถานท่ี  ค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์  ใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมที่เกีย่วกับงานรัฐพิธี  และ
เป็นวันส าคญัของทางราชการ  เช่น 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว  วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง  และวันอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับรัฐพิธี  ตลอดจนการ
ประชาสมัพันธ์และการอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพื่อมา
ร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ 

๒๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๑๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการปกปูองสถาบัน 

เพื่อเป็นจัดท าปูาย  ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าน้ าดืม่น้ าแข็ง  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อท าท าโครงการในการ
ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งสถาบันส าคญัของชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์   

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

 



-๓๗- 

 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการ อบต.สัญจรเพื่อ
ออกบริการประชาชนนอก
สถานท่ีร่วมกับส่วนราชการ
อื่น 

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
พร้อมน้ าดื่ม  น้ าแข็งส าหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าจ้างเหมา
เครื่องเสยีง  ค่าจัดเตรียมพร้อม
ตกแต่งสถานท่ี  ค่าปูายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการและการออก
บริการประชาชนนอกพ้ืนท่ีร่วมกับ
ส่วนราชการอื่น   

๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๑๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่าง  ค่าวิทยากร  ค่าปูาย  
ค่าเครื่องเสียงในการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูิ
พลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาท  และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินดร
เทพยวรางกูร 

๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

 
 
 



-๓๘- 

 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
สภาสัญจร ประชาคมต าบล 
การจัดท าแผน 
ชุมชน 

เพื่อเป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าอาหารวา่ง
และน้ าดืม่  ค่าวัสดุ ในการจัด
ประชาคมต าบล การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดท าแผน
ชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจดั
ประชุมประชาคมแผนชุมชน  และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ   

๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   

 

        

๑๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าพาหนะเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆในการเดินทางไป
ราชการหรือฝึกอบรมของพนักงาน
ส่วนต าบล  คณะผู้บรหิาร  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 

๓๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๑๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (สมาชิกสภา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าพาหนะเดินทาง  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือฝึกอบรมสัมมนาของ
สมาชิกสภา   

๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

         

  

 

 



-๓๙- 

 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๑๙ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจา้งประจ า  พนักงานจา้ง  
ผู้น าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  เช่น  
โครงการตามพระราชด าริ  ระบบ
การบริหารงานต่าง ๆ  ภายใน
องค์กร  โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  
ฯลฯ   

๑๐๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๒๐ ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อธงชาติและธง
ประจ าของแตล่ะพระองค์  ค่าจัดท า
ซุ้มรับเสด็จ  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณท์ี่
เกี่ยวข้อง  ค่าจัดเตรยีมสถานท่ี  เช่น 
ค่าอาหาร  ค่าน้ าดืม่   

๒๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๒๑ ค่าพวงมาลัย พานพุ่มดอกไม้
สดและพวงมาลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพวงมาลาวัน
ปิยมหาราช  ค่าจัดซื้อดอกไม้สดเพื่อ
จัดท าพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ค่าจัดซื้อพานพุ่มเงิน
พุ่มทอง   

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

  

 

         

 



-๔๐- 

๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกระถาง  พันธ์ไม้
ดอกไม้ประดับ  ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง  ค่า
จัดท าปูาย  ตามโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในต าบลหนองอิเฒ่า   

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๒๓ โครงการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจใน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ   พ.ศ.
๒๕๔๐ 

เพื่อเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจดัท าปูายตาม
โครงการฯ   

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๒๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ราชกุมารีฯ 

เพื่อเป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่าง  
ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรมตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ราชกุมารีฯ   

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๒๕ โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
บุคลากรขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

เพื่อเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าปูายตาม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 



-๔๑- 

๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๒๖ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณัฑ์   

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์  เช่น  รถยนต์  
เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์ดดี  
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องปรับอากาศ เครื่องตัดหญ้า 
และครภุณัฑ์อื่น ๆ ในส านักปลัด    

๖๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๒๗ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุส านักงาน  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เช่น  กระดาษ
ชนิดต่างๆ  ธงชาติ  ธงตรา
สัญลักษณ์  ปากกา  ดินสอ  แฟูม
เก็บเอกสาร  น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชน  และวัสดุอื่น  ๆ  ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๒๘ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่ยานพาหนะ  
เช่น  ยางนอก  ยางใน  น้ ามันเบรก   
หัวเทียน  แบตเตอรี่  และอื่น  ๆ  ที่
เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๒๙ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  
และหล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์  เครือ่ง
พ่นหมอกควัน  เครื่องตัดหญ้า  ฯลฯ   

๖๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

 
 
 



-๔๒- 

๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๓๐ ค่าใช้จ่ายในการเตมิน้ ายาเคมี
เครื่องดับเพลิง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าเติมน้ ายาเคมีของ
เครื่องดับเพลิงชนิดแขวนท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

๑๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๓๑ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุใช้ในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  เช่น  
กระดาษเขยีนโปสเตอร์ สีน้ า พู่กัน  
แผ่นสติ๊กเกอร์  ไม้อดั  แปรงทาสี
และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น   

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๓๒ วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมลู  
โปรแกรม  และอื่นๆที่จ าเป็นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๓๓ ค่าไฟฟูา เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลและ
อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนต าบล   

๑๘๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๓๔ ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และ
ค่าบริการอินเตอร์เนต็ต าบลส าหรบั
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖๒,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

 
 



-๔๓- 

๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๓๕ ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณยี์
ยากรในการส่งหนังสือราชการ  หรือ
เอกสารต่าง  ๆ  ทางไปรษณยี์  และ
ค่าธนาณัติ   

๒,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๓๖ ค่าเช่าพ้ืนท่ี  Hosting  และ
ค่าเช่าพ้ืนท่ีโดเมนเนมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า   

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ี  Hosting  
และค่าเช่าพ้ืนท่ีโดเมนเนมเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๗,๒๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๓๗ อุดหนุน อบต.คลองขาม ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.คลอง
ขาม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนนุ
ศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ โดยจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนของศูนย์ฯ ในการจัดหา
วัสดุ  ครุภณัฑต์ลอดจนอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ   

๒๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๓๘ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บริการบุคคลเพื่อจดมิเตอร์และ
จัดเก็บค่าน้ าประปา  รวมถึง
ค่าบริการที่จ าเป็นอื่น ๆ  ที่อาจจะ
เกิดขึ้น   

๑๖๘,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง          

  

 

 



-๔๔- 

๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๓๙ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของพนักงาน
ส่วนต าบลที่เข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา  เช่น  การจดัท าระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์   (e-LAAS) 

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง          

  

 

๔๐ ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาในการท า
ปูายประชาสัมพันธ์การจดัเก็บภาษี  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง 

๓,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง          

  

 

๔๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า  โดยมรีายละเอียด  ดังนี้ 
    ๑. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
    ๒. ค่าวัสดุอุปกรณ ์
    ๓. ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 
    ๔. ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ 

๑๕๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง          

  

 

 
 
 
 



-๔๕- 

๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๔๒ ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ท่ีจ าเป็นของพนักงานส่วน
ต าบลที่ได้รับอนญุาตให้เดินทางไป
ราชการ   

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง          

  

 

๔๓ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร ์
เครื่องปรับอากาศ  และครภุัณฑ์อ่ืน 
ๆ ที่อยู่ในความรับผดิชอบของกอง
คลัง   

๒๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง          

  

 

๔๔ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุส านักงาน  
เช่น  เครื่องคิดเลข  กระดาษ  แฟมู
เก็บเอกสาร  ฯลฯ  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง 

๔๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง          

  

 

๔๕ วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์   
เช่น  เครื่องจัดเก็บข้อมูล (Hardisk  
Drive)  หมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นซี.ดี.  
โปรแกรมและอื่น  ๆ 

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง          

  

 

๔๖ ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัต ิ 
ฯลฯ  เพื่อส่งเอกสารของทาง
ราชการ   

๓,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง          

  

 

 



-๔๖- 

๗.๒  แผนงานเคหะและชุมชน   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
จัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบลและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ท่ีไม่มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้เป็น
ผู้ตรวจงานจ้างท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๒ ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง   

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๓ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของพนักงานส่วน
ต าบล  ค่าสอบเขตรังวัดท่ีดิน  ค่าขอ
อนุญาตในการท านิติกรรมต่าง ๆ ค่า
ทดสอบคุณภาพน้ า  ค่าทดสอบ
คุณภาพเหล็ก  ค่าทดสอบคุณภาพ
คอนกรีต  ฯลฯ  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

๒๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่า  ท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ท่ี
จ าเป็นของพนักงานส่วนต าบลท่ีได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ 

๑๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

 
 



-๔๗- 

๗.๒  แผนงานเคหะและชุมชน   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าใช้จ่ายในโครงการวางผัง
เมือง และปรับปรุงผังเมือง
รวมหรือชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางผังเมืองหรือ
ปรับปรุงผังเมืองรวมหรือชุมชนในเขต
พื้นท่ี  พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางผัง
เมือง  ตลอดจนค่าพิกัดแนวเขตการ
ปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๖ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง  ๆ  เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  
หรือครุภัณฑ์อื่นๆ ท่ีจ าเป็น  ฯลฯ   

๔๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๗ วัสดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานต่าง 
ๆ  เช่น  ปากกา  กระดาษ  ดินสอ  
แฟูม ฯลฯ   

๒๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๘ วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาชนิด
ต่าง  ๆ  เช่น  สายไฟ  ปล๊ักไฟ  สวิทซ์
ไฟฟูา  หลอดไฟฟูา บัลลาสต์  
สตาร์ทเตอร์  มิเตอร์ไฟฟูา  และ
อุปกรณ์อื่นๆไว้ใช้ในท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลและส่วนท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ และภายในต าบลหนองอิ
เฒ่า   

๗๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

 
 



-๔๘- 

๗.๒  แผนงานเคหะและชุมชน   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างไว้ใช้
ภายในต าบลหนองอิเฒ่า เช่น  เหล็ก
เชื่อม  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐ  หิน  สี
ทาภายนอก  สีทาภายใน  จัดซ้ือยาง
มะตอยส าเร็จรูป  และวัสดุอื่น  ๆ  ท่ี
เกี่ยวกับการก่อสร้าง  ฯลฯ   

๖๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๑๐ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  
และหล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์   
เครื่องพ่นหมอกควัน  รถจักรยานยนต์  
เครื่องตัดหญ้า  ฯลฯ   

๑๐,๘๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๑๑ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการ
โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ไม้อัด 
กระดานโปสเตอร์  สี  พู่กัน ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๑๒ วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่น  เครื่องจัดเก็บข้อมูล 
(Hardisk  Drive)  หมึกคอมพิวเตอร์  
แผ่นดิสก์  ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

 
 
  
 
 
 



-๔๙- 

๗.๓  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม
ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  ๒๐  
พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๔๔  เห็นชอบ
ให้มีการขยายความคุ้มครองลูกจ้าง
ในสถานประกอบการที่มีลูกจา้ง
ตั้งแต่ ๑  คน  ข้ึนไปตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  
๒๕๓๓   

๑๙๕,๘๗๕ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๒ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนตาม
พระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี  
๒)  พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นทุนในการ
จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทน
นายจ้าง เมื่อลูกจา้งประสบอันตราย 
หรือเจ็บปุวย หรือถึงแก่ความตาย 
หรือสูญเสยีเนื่องจากการท างานให้
นายจ้าง   

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๓ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนนุ
การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ   

๖,๘๙๒,๘๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

 



-๕๐- 

๗.๓  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนนุ
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการ
หรือทุพพลภาพ  จ านวน  ๑๘๒  คน 
ๆ ละ  ๘๐๐  บาท  จ านวน  ๑๒  
เดือน   

๑,๗๔๗,๒๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๕ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์  จ านวน  ๙  คน   
จ านวน  ๑๒  เดือน ๆ ละ  ๕๐๐  
บาท   

๕๔,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๖ ส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉนิหรือจ าเป็น
เร่งด่วน  แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  รวมถึงสาธารณภยั
ต่าง  ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติ   

๑๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๗ เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ีสมทบอัตราร้อยละ  ๔๐  
ของจ านวนประชากรในพ้ืนท่ีรายหัว 
ๆ ละ 
๔๕  บาท   

๑๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

๘ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลหนองอิเฒ่า   

๒๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านกังาน
ปลัด 

         

  

 

 



-๕๑- 

๗.๓  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นอัตราร้อยละ  ๑  ของ
ประมาณการรายรับประจ าปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ  ๘  
ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๔  
(พ.ศ.  ๒๕๔๒) 

๑๕๘,๐๗๖ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

  

 

 


