
ส่วนที่ ๑ บทน า 
************ 

 
จุดมุ่งหมายของแผนปฏิบัติการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ก าหนดให้องค์กรท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปี  และแผนปฏิบัติการ  ส าหรับ
แผนปฏิบัติการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนปฏิบัติการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้นท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงาน
และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖ (หมวด ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๓๖) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการโดยมี
ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 
  ๓.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนปฏิบัติการเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 
  ๕.  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแล้วให้ประกาศเป็นแผนปฏิบัติการ โดย
ให้ปิดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุน                                     
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 

เสนอร่างแผนปฏิบัติการ 

พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ 

เสนอร่างๆ ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
  แผนปฏิบัติการต้องจัดท าให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันอนุญาตให้เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ด าเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาจัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ส าหรับเทศบาล ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอาจมอบหมายให้นายอ าเภอได้ เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งจังหวัดทราบ 
  ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสองให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอ 
  การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
  แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล ดังนั้น
แผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
  ๑. เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
  ๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  ๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ด าเนินการจริง 
  ๔.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
นั้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ีและตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอแบบบูรณาการ 
 ขั้นตอนที่ ๒  การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดท าหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ  ๒  ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  บทน า 
  ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ขั้นตอนที่ ๓  การประกาศแผนปฏิบัติการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนปฏิบัติการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้ การประกาศแผนปฏิบัติการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  แผนปฏิบัติการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพ่ือปิด
ประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 

************************** 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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 ๑๐ ๑๐.๔๒ ๙๗๓,๐๐๐ ๖.๐๕ กองช่าง 
     ๑.๒  แผนงานการพาณิชย์ ๓ ๓.๑๓ ๒๙๐,๐๐๐ ๑.๘๐ กองช่าง 

รวม ๑๓ ๑๓.๕๕ ๑,๒๖๓,๐๐๐ ๗.๘๕  

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตร 

     

     ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓ ๓.๑๓ ๔๕,๐๐๐ ๐.๒๘ ส านักงานปลัด 
     ๒.๒  แผนงานการเกษตร ๑ ๑.๐๔ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๖ ส านักงานปลัด 

รวม ๔ ๔.๑๗ ๕๕,๐๐๐ ๐.๓๔  
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

     

     ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข ๑ ๑.๐๔ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๖ ส านักงานปลัด 
รวม ๑ ๑.๐๔ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๖  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

     

    ๔.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓ ๓.๑๓ ๙๐,๐๐๐ ๐.๕๖ ส านักงานปลัด 
รวม ๓ ๓.๑๓ ๙๐,๐๐๐ ๐.๕๖  
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี 

     

    ๕.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   

๒๓ ๒๓.๙๕ ๒,๗๙๒,๘๔๙ ๑๗.๓๗ กองการศึกษา 

รวม ๒๓ ๒๓.๙๕ ๒,๗๙๒,๘๔๙ ๑๗.๓๗  
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

    ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ ๒.๐๘ ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๒ ส านักงานปลัด 
    ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน ๒ ๒.๐๘ ๑๔๗,๐๐๐ ๐.๙๑ กองช่าง 

รวม ๔ ๔.๑๖ ๑๖๗,๐๐๐ ๑.๐๓  
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ      
    ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๔๐ ๔๑.๖๗ ๓,๓๘๑,๔๐๐ ๒๑.๐๒ ส านักงานปลัด 

    ๗.๒  แผนงานงบกลาง ๘ ๘.๓๓ ๘,๓๒๗,๗๐๑ ๕๑.๗๗ ส านักงานปลัด 

รวม ๔๘ ๕๐.๐๐ ๑๑,๗๐๙,๑๐๑ ๗๒.๗๙  

รวมทั้งสิ้น ๙๖ ๑๐๐ ๑๖,๐๘๖,๙๕๐ ๑๐๐  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 โครงการยา้ยหอถังสูงพร้อม
อุปกรณ์ครบชุดระบบประปา  
บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที ่๑ 

ย้ายระบบประปาหมู่บ้านเดิม 
ขนาดกว้าง  ๒  เมตร ยาว  ๓.๖๐  
เมตร  สูง  ๗  เมตร  พร้อมถังน้ า 
เดิม  ๒  ใบ และอุปกรณ์ทั้งหมด
ไปติดตั้งพร้อมปรับปรุงระบบ
ประปายังบรเิวณที่ก าหนดและปัก
เสาเดินสายไฟฟ้าความยาว 

๖๑.๕๐  เมตร  

๑๐๐,๐๐๐ บ้าน
หนองอิเฒ่า  
หมู่ที่  ๑ 

กองช่าง          

  

 

๒ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กทางแยกทางร่วม  
และขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ที ่ ๒ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณทางแยกทางร่วมกว้างเฉลีย่ 
๔.๑๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร 
คิดเป็นพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  ๒๐.๗๕  ตารางเมตร  และ
ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  ดังนี ้

๑๐๐,๐๐๐ บ้าน
หนองอิเฒ่า  
หมู่ที่  ๒ 

          

  

 

 
 
 



-๘- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

  - ขยายไหล่ทางถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  (จุดที่  A)  กว้าง 
เฉลี่ย  ๒.๓๗  เมตร  ยาวเฉลีย่   
๗๐  เมตร  หนา ๐.๑๐  เมตร  
คิดเป็นพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  ๑๖๕.๙๐  ตารางเมตร 
- ขยายไหล่ทางถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  (จุดที่  B)  กว้าง
เฉลี่ย  ๔.๒๐  เมตร  ยาว
เฉลี่ย  ๑๒  เมตร  หนา  ๐.๑๐   
เมตร  คิดเป็นพ้ืนท่ีเทคอนกรตีไม่
น้อยกว่า  ๕๐.๔๐  ตารางเมตร 

  กองช่าง             

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโนนชาด  
หมู่ที่ ๓ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดผิวจราจร   
กว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๔๘.๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕
 เมตร  และคิดเป็นพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๑๙๔.๔๐  ตาราง
เมตร  พร้อมถมลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ย  ข้างละ  ๐.๕๐  เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ บ้าน 
โนนชาด 
หมู่ที่  ๓ 

กองช่าง 

    

        

 



-๙- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๔ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร
ยาว  ๔๘.๖๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ 
เมตร  และคิดเป็นพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๙๔.๔๐   
ตารางเมตร  พร้อมถมลูกรังไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐  เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ บ้าน 
ดงน้อย 
หมู่ที่  ๔ 

กองช่าง 

    

        

๕ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กและทางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณ
ทางแยกทางร่วม  บ้านดงน้อย  
หมู่ที ่ ๕ 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมและ
ทางระบายน้ า  ดังนี ้
๑.  ต าแหน่งก่อสร้าง  (A)  
ก่อสร้างตามรายการดังนี ้
- ถนนถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร
หนา  ๐.๑๕  เมตร   
- รางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิรูป
ตัวย ู ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร
ยาว  ๙  เมตร 
๒.  ต าแหน่งก่อสร้าง  (B)   
ก่อสร้างตามรายการดังนี ้
- ถนนถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร
หนา  ๐.๑๕  เมตร   

๑๒๐,๐๐๐ บ้าน 
ดงน้อย 
หมู่ที่  ๕ 

กองช่าง 

    

        



-๑๐- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

  - รางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิรูป
ตัวย ู ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร   
ยาว  ๖  เมตร 
๓.  ต าแหน่งก่อสร้าง  (C)   
ก่อสร้างตามรายการดังนี ้
-  วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๖  ท่อน  
และถมลูกรังท่อพร้อมเกรดปรับ
ระดับจ านวน  ๗  ลูกบาศก์เมตร  

   

    

        

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านดอนกลอย  
หมู่ที่ ๖ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง
๕  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร  และคิดเป็น
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๒๒๕  ตารางเมตร  พร้อมถม
ลูกรังไหล่ทางเฉลีย่  ข้างละ 
๐.๕๐  เมตร 

๕๓,๐๐๐ บ้าน 
ดอนกลอย 
หมู่ที่  ๖ 

กองช่าง 

    

        

 
 
 
 
 



-๑๑- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 บ้านค ามะยาง  
หมู่ที่ ๗ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร  
ยาว  ๔๘.๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑ 
เมตร  และคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  ๑๙๔.๔๐  ตาราง
เมตร  พร้อมถมลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ  ๐.๕๐  เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ บ้าน 
ค ามะยาง 
หมู่ที่  ๗ 

กองช่าง 

     

       

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๔ 
เมตร  ยาว  ๔๘.๖๐  เมตร  หนา
๐.๑๕  เมตร  และคิดเป็นพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๙๔.๔๐   
ตารางเมตร  พร้อมถมลูกรังไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ  ๐.๕๐  เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ บ้านโนน
สวรรค ์
หมู่ที่  ๘ 

กองช่าง 

     

       

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านหนองอิเฒ่า  
หมู่ที่ ๙ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร  กว้าง  ๕  เมตร 
ยาว  ๓๗.๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕
เมตร  และคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๑๘๘  ตารางเมตร 
พร้อมถมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้าง
ละ  ๐.๕๐  เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ บ้าน
หนองอิเฒ่า
หมู่ที่  ๙ 

กองช่าง 

     

       

 



-๑๒- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 บ้านป่าหญา้คา หมู่
ที่ ๑๐ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจร  กว้าง  ๔ เมตร 
ยาว  ๔๘.๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕
เมตร  และคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  ๑๙๔.๔๐  ตาราง
เมตร  พร้อมถมลูกรังไหล่ทาง
เฉลี่ย  ข้างละ  ๐.๕๐  เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ บ้าน 
ป่าหญ้าคา 
หมู่ที่  ๑๐ 

กองช่าง 

     

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๒  แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 

๕๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง  
           

๒ ค่าจัดซื้อสารส้ม   เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสารส้มส าหรับใช้
ในการผลติน้ าประปา 

๒๐๐,๐๐๐ 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  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 าร ิ

จัดท าโครงการและกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

     

       

๒ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของ
ประชาชน หรือกลุ่มองค์กรใน
ต าบล 

ด าเนินการอบรมหรือจัดกิจกรรม
ที่ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
การศึกษาดูงาน กลุ่ม อสม. กลุ่ม
สตร ีอปพร. กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอาย ุ
และกลุม่องค์กรต่าง ๆ 

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

   

 

        

๓ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลหนองอิเฒ่า 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด    

 
        

 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

๒.๒  แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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
โครงการปุ๋ยสั่งตัด   

จัดซื้อปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตให้กับเกษตร การฝึกอบรม
และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๐,๐๐๐ 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. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 ์ ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า การด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามประปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลักษณ ์อัครราชกุมาร ีและ
โรคตดิต่ออ่ืน  ๆ  ยาคุมก าเนิด
สุนัขและแมว   

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

     

 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 



-๑๗- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 ค่าใช้จ่ายการด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

จ่ายค่าตอบแทนในการอยูเ่วรยาม
จุดบริการประชาชนป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุหรือตามเทศกาลที่มี
วันหยุดติดต่อกันหลายวัน เช่น 
เทศกาลปีใหม ่สงกรานต ์

๖๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

  

 

         

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง 
และการสรา้งเครือข่ายต่อต้านยา
เสพติดในชุมชน 

๒๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

       

๓ ค่าจัดซื้อเวชภณัฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา 

จัดซื้อวัสดเุวชภัณฑ์ยาและเวชภณัฑ์ 
ที่ไม่ใช่ยา เช่น ส าล ี ผ้าพันแผล 
แอลกอฮอล ์ถุงมือ ฯลฯ  เพื่อใช้ใน
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

     

 

      

 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 าป ี๒๕๖๑ 
ของอ าเภอยางตลาด 

จัดนิทรรศการและการออกรา้น
จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
งานประเพณบีุญคณูลานอ าเภอ
ยางตลาด 

๒๐,๐๐๐ ที่ว่าการ
อ าเภอยาง

ตลาด 

กอง
การศึกษา 

   

 

        

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
และพิธีทางศาสนา (ประเพณี

บุญบั้งไฟ)     

จัดประเพณีบญุบั้งไฟ ขบวนแห่ 
จุดบั้งไฟ ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา        

 
    

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
และพิธีทางศาสนา (ประเพณี

ลอยกระทง   

จัดประเพณลีอยกระทง ขบวนแห่ 
การจัดการประกวด ฯลฯ 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา  

 
          

๔ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองอิเฒ่า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุน
การจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  ของสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองอิเฒ่า  

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา    

 
        

๕ ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาให้กับหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๑  
หมู่บ้าน  และส าหรับใช้ในการ
แข่งขันกีฬาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

๓๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

   

 

        

 
 
 



-๑๙- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาเช่ือมสัมพันธ ์

จัดการแข่งขันกีฬาหรือร่วม
จัดการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง หรือกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น 
อื่น ๆ 

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 

 

          

๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน
ต าบล 

จัดการแข่งขันกีฬาต าบล เช่น ค่า
บ ารุงทีม ค่าจัดสถานท่ี ค่ารางวัล 
ค่าจัดพิธีเปิดปดิ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการและอื่น ๆ เป็นต้น 

๘๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

          

 

 

๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาห้าเส้า 

จัดการแข่งขันกีฬาหรือร่วม
จัดการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นอื่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

  

 

         

๙ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  (อาหาร
กลางวัน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   

๓๔๗,๙๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อบต.

หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 

           

 
 



-๒๐- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินกา

ร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าป ี 2561   

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา    

 
        

๑๑ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพด้านต่าง ๆ ของ
เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นท่ี 

การจัดฝึกอบรมจริยธรรมคณุธรรม เข้า
ค่ายเยาวชน และกิจกรรมที่เกี่ยว 
ข้อง 

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา    

 
        

๑๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแล
เด็ก 

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

๒๐,๐๐๐ อบต.หนองอิ
เฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 

           

๑๓ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  
ของสภาเด็กและเยาวชนต าบล 
หนองอิเฒ่า 

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 
           

๑๔ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 

จัดซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชทีชนิด
กล่อง) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน 
หนองอิเฒ่าวิทยา  

๒๓๓,๑๑๘ โรงเรียน
หนองอิเฒ่า

วิทยา 

กอง
การศึกษา 

 
           

 
 
 
 
 



-๒๑- 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)   
ให้แก่โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด  (พิลาศอุปถัมภ์)   

จัดซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชที
ชนิดกล่อง) ให้แก่โรงเรียนดอน
กลอยโนนชาด  (พิลาศ
อุปถัมภ์)   

๑๑๙,๕๕๘   โรงเรียน 
ดอนกลอย–โนน

ชาด  

กอง
การศึกษา 

 

           

๑๖ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)   
ให้แก่โรงเรียนดงน้อยโนน
สวรรค ์  

จัดซื้ออาหารเสริม  (นมยูเอชที
ชนิดกล่อง)  ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค ์  

๑๓๔,๑๙๑ โรงเรียนดงน้อย
โนนสวรรค ์  

กอง
การศึกษา 

 
           

๑๗ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)   
ให้แก่โรงเรียนหลักดา่นวิทยา   

จัดซื้ออาหารเสริม  (นมยูเอชที
ชนิดกล่อง)  ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนหลักด่านวิทยา 

๑๒๔,๐๒๕ โรงเรียน 
หลักด่านวิทยา 

กอง
การศึกษา 

 
           

๑๘ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)   
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า   

จัดซื้ออาหารเสริม  (นมยูเอชที
ชนิดกล่อง)  ให้แก่นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

๑๔๔,๓๕๗ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กอบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 

           

๑๙ จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน  
วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสื่อการ
เรียนการสอน  วัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า  ซึ่งได้รับการ
จัดสรรเป็นรายหัว   

๑๒๐,๗๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 

           



-๒๒- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 อุดหนุนโรงเรียนหนองอิเฒ่า
วิทยา 

จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนหนองอิเฒ่า
วิทยา 

๔๖๐,๐๐๐   โรงเรียนหนองอิ
เฒ่าวิทยา 

กอง
การศึกษา 

 
           

๒๑ อุดหนุนโรงเรียนดอนกลอย–
โนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์) 

จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนดอนกลอย–
โนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์) 

๒๓๖,๐๐๐ โรงเรียน 
ดอนกลอย–โนน

ชาด  

กอง
การศึกษา 

 
           

๒๒ อุดหนุนโรงเรียนดงน้อยโนน
สวรรค ์

จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนดงน้อยโนน
สวรรค ์

๒๖๔,๐๐๐   โรงเรียน 
ดงน้อยโนน

สวรรค ์

กอง
การศึกษา 

 
           

๒๓ อุดหนุนโรงเรียนหลักด่านวิทยา จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนหลักดา่นวิทยา 

๒๔๔,๐๐๐   โรงเรียน 
หลักด่านวิทยา 

กอง
การศึกษา 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๓- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๖.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 

จัดกิจกรรมเพื่อก าจดัขยะมลู
ฝอย สิ่งปฏิกลู และน้ าเสยี เพื่อ
ควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามยั และ
คุณภาพของประชาชน การจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
ท่องเที่ยว การปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ ฯลฯ  

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

       

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ
รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
ตามโครงการรักน้ า  รักป่า  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 

    

 

       

 



-๒๔- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านดอนกลอย  หมู่ที ่ ๖ 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐ 
เมตร  ความยาวรวม ๑๐๐  เมตร 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ู
ยาว  ๖  เมตร   

๔๗,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง 

    

 

       

๒ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านหลักด่าน  หมู่ที ่ ๑๑ 

เพื่อก่อสร้างทางระบายน้ า  ดังนี ้
-  ก่อสร้างบ่อพักคอนกรตีเสริม
เหล็ก  ขนาดกว้าง  ๑.๓๐  เมตร     
ยาว ๑.๓๐ เมตร  สูง ๑.๒๐ เมตร 
จ านวน  ๑  บ่อ 
-  วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  ๐.๖๐  เมตร  จ านวนไม่
น้อยกว่า  ๕๙  ท่อน 

๑๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง 

    

 

       

 

 
 
 
 
 

 



-๒๕- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิ
ราชการนอกเวลาราชการของ
พนักงาน 
ส่วนต าบลและผู้มสีิทธิเบิก   

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง  

           

๒ ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าท่ี   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีที่ได้รบั
การแต่งตั้งให้ช่วยปฏิบัตหิน้าท่ี  เช่น  
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคล 

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านัก 
งานปลัด 

 

           

๓ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพเิศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) 

จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ  

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

           

 

๔ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน   

ค่าธรรมเนียมคา่ลงทะเบยีนต่าง ๆ   
ของพนักงานส่วนต าบล  ดังนี ้
- ส านักงานปลัด ๖๐,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๒๐,๐๐๐ บาท 
- กองช่าง  ๒๐,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๑๒๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

 
 
 



-๒๖- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 ค่าโฆษณาและเผยแพร ่  ค่าจ้างเกี่ยวกับการโฆษณาและ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
- ส านักงานปลัด ๕,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๓,๐๐๐  บาท 
- กองการศึกษา  ๕,๐๐๐  บาท 

๑๓,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

๖ ค่าจ้างเหมาบริการ   จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบตั ิ
งานช่วยงานด้านต่าง ๆ 
- ส านักงานปลัด ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
- กองคลัง  ๑๔๔,๐๐๐ บาท 
- กองช่าง   ๗๒,๐๐๐  บาท 
- กองการศึกษา  ๒๒๐,๐๐๐  บาท 

๖๕๖,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

๗ ค่ารับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการต่างๆ 

เพื่อเป็นค่ารับรองในการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 
ชุดต่างๆ  รวมถึงคณะบุคคลที่ 
มาตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือ 
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

๔๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 
 
 
 



-๒๗- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าท่ีพักค่าพาหนะ
เดินทางและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม 
- ส านักงานปลัด ๖๐,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๓๐,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง  ๑๕,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑๓๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

  

           

๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม 

เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ในกรณีครบวาระและ
เลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ในกรณีแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

๑๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

         

   

๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ประชุม  ช้ีแจงท าความเข้าใจ 
เพื่อสร้างทัศนคติและจติส านึก 
ที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

   

 

      

  

๑๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธ ี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรมที่เกีย่วกับงานรัฐ
พิธี  และเป็นวันส าคญั 
ของทางราชการ   

๗๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

  

 

       

  



-๒๘- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ปกป้องสถาบัน 

จัดท าโครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิการจัดฝึกอบรม 
ประชุม ช้ีแจงท าความเข้าใจ เพื่อ
สร้างทัศนคติและจติส านึกท่ีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

     

  

๑๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
อ าเภอยิ้มเคลื่อนที ่

จัดกิจกรรมโครงการอ าเภอยิ้ม
เคลื่อนที่และการออกบริการ
ประชาชนนอกพ้ืนท่ีร่วมกับส่วน
ราชการอื่น 

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

     

  

๑๔ ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารในความ
รับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัด ๒๐๐,๐๐๐  
บาท 
- กองช่าง  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๖๕๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒา่ 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

๑๕ ค่าบริการไปรษณีย ์ ซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากรในการ
ส่งหนังสือราชการ  หรือเอกสาร
ต่าง ๆ ทางไปรษณยี ์ และคา่
ธนาณัต ิ  
- ส านักงานปลัด ๒,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๕,๐๐๐ บาท 

๗,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด/กอง

คลัง 

 

           

 



-๒๙- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภา
สัญจร ประชาคมต าบล การ
จัดท าแผนชุมชน 

การจัดประชุมสภาสัญจรและ
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคม
ต าบลในการจัดท าแผนชุมชน
แผนพัฒนาต าบล 

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

     

  

๑๗ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

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

๒๕๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

   

 

        

๑๘ ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ จัดกิจกรรมหรือร่วมการรับเสด็จ
กับหน่วยงานอื่นๆ 

๒๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
           

๑๙ ค่าพวงมาลัย พานพุ่มดอกไมส้ด
และพวงมาลา 

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

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

 
 
 
 
 



-๓๐- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ   

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การอ านวยการของศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารจดัซื้อจัดจา้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๓๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

          

๒๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

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

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง  

           

๒๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า 

๓๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง 
    

 
       

๒๓ ค่าใช้จ่ายในโครงการวางผังเมือง 
และปรับปรุงผังเมืองรวมหรือ
ชุมชน 

เป็นค่าวางผังเมืองหรือปรับปรุงผัง
เมืองรวมหรือชุมชนในเขตพื้นท่ี 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภมูิ
ทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
วางผังเมือง ตลอดจนคา่พิกัดแนว
เขตการปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     

๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง 

    

 

       



-๓๑- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

๒๔ ค่าบริการโทรศัพท ์ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการ
อินเตอร์เนต็ต าบล ส าหรับที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล 

๓๖,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
           

๒๕ ค่าเช่าพ้ืนท่ี Hosting และค่า
เช่าพ้ืนท่ีโดเมนเนมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

จ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ี Hosting 
และค่าเช่าพ้ืนท่ีโดเมนเนมเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๗,๒๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

    

 

       

๒๖ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ 
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์  
- ส านักงานปลัด ๖๐,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๒๕,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง ๒๐,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๑๒๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

๒๗ วัสดุส านักงาน จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในการปฏิบัต ิ
งานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
- ส านักงานปลัด ๕๐,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๔๐,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง  ๒๐,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑๔๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

 
 
 



-๓๒- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

๒๘ วัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์  
- ส านักงานปลัด ๔๐,๐๐๐  บาท 
- กองคลัง  ๓๐,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง ๑๐,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

๒๙ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จัดซื้อวัสดุใช้ในการโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ 
- ส านักงานปลัด ๕,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง ๑๐,๐๐๐  บาท  

๑๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด/กองช่าง 

 

           

๓๐ วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่าง  ๆ  
 

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
           

๓๑ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เป็นค่าเตมิน้ ายาเคมีของเครื่อง 
ดับเพลิงชนิดแขวนท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ 

๒๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
           

๓๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
ส าหรับรถยนต ์เครื่องพ่นหมอกควัน  
รถจักรยานยนต ์ เครื่องตัดหญ้า   
- ส านักงานปลัด ๑๖๐,๐๐๐  บาท 
- กองช่าง  ๓๐,๐๐๐  บาท  
- กองการศึกษา  ๔๐,๐๐๐  บาท 

๒๓๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

           

 
 



-๓๓- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

๓๓ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อวัสดเุกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทย ุ  
 

๖๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง  
           

๓๔ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จา่ยเป็นค่าอะไหล่ยานพาหนะ   
เช่น  ยางนอก  ยางใน   
น้ ามันเบรก  หัวเทียน  แบตเตอรี ่  
และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง   

๓๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

           

๓๕ วัสดุก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างไว้ใช้ภายใน 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
เชน่  เหล็กเช่ือม  ปูนซีเมนต ์ ทราย  
อิฐ  หิน  สีทาภายนอก  สีทาภายใน   
และวัสดุอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวกับการ 
ก่อสร้าง  ฯลฯ   

๑๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง 

   

 

        

๓๖ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค   
 

๑๖,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

   
 

        

๓๗ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer 
- ส านักงานปลัด  ๔,๓๐๐  บาท 
- กองคลัง ๔,๓๐๐  บาท 

๘,๖๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด/กอง

คลัง    

 

        

 
 



-๓๔- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

๓๘ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค   
 

๑๖,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

   
 

        

๓๙ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer 
- ส านักงานปลัด  ๔,๓๐๐  บาท 
- กองคลัง ๔,๓๐๐  บาท 

๘,๖๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด/กอง

คลัง    

 

        

๔๐ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสรา้ง
ที่มีอยู่ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ตลอดจน
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยางท่ีอยู่ในความรับผดิชอบ 

๓๒๘,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง  

           

 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๕- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๒  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 

จ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม
ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๒๐๐,๕๐๑ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

งบกลาง  
   

        

๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนนุ
การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอาย ุ  

๕,๗๘๕,๒๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
           

๓ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนนุ
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการ
หรือทุพพลภาพ   

๑,๗๒๘,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
           

๔ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์จ านวน ๙ คน จ านวน 
๑๒ เดือน ๆ ละ ๕๐๐ บาท 

๕๔,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
           

๕ เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี   

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ีสมทบอัตราร้อย
ละ  ๔๐  ของจ านวนประชากรใน
พื้นที ่ รายหัว  ๆ  ละ  ๔๕  บาท   

๑๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๖ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน   

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองอิเฒ่า 

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักงาน
ปลัด 

   
 

        

 
 
 



-๓๖- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๒  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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 ส ารองจ่าย เป็นใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วน แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน รวมถึงสาธารณภัย
ต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาต ิ

๓๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

งบกลาง  

           

๘ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
อัตราร้อยละ ๑ ของประมาณการ
รายรับประจ าป ี 

๑๔๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

งบกลาง 

 

 

          

 


