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          แผนการด าเนินงาน 

 ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอนิทร์ 
อ าเภอกู่แก้ว    จังหวัดอดุรธานี 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

๑ บทน า 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด เป็นการก าหนดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือด าเนินการพัฒนาแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือแสดงโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของส่วนงาน
ต่างๆ ที่จะด าเนินการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานถือเป็นประโยชน์ในด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือให้ทราบผลการพัฒนาว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองอินทร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  มีดังนี้ 
1. เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์จัดท าขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 
2. เพ่ือให้ทราบจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจริงกับงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
3. เพ่ือให้ทราบจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ปฏิบัติจริงและโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
4. เพ่ือให้ทราบข้อมูลการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพ่ือการใช้ปรับปรุงและ

ทบทวนแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 
5. เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ทองอินทร์ 
๖.   เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง

อินทร์ มาใช้ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
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   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณา
แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/ โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
5. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย     
สามสิบวัน 

 

แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
 

1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ   
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
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1. ท าให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ จัดท าขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 

2. ท าให้ทราบจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจริงกับงบประมาณที่ก าหนดไว้ ในแต่ละแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

3. ท าให้ทราบจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริง และโครงการ/กิจกรรมที่ ได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

4. ท าให้ทราบข้อมูลการพัฒนาตามแนวทางพัฒนาและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ปรับปรุงและทบทวน
แผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

5. เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล                   
โนนทองอินทร์ 

6. เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล            
โนนทองอินทร์ไปใช้ ให้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ ๒ 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่  2   
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

แบบ ผด 01 

 
                 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ  กิจกรรมและงบประมาณแผนการด าเนินงาน   

               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์   อ าเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธาน ี

 
 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยด าเนินการ 

1 ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน  ๒ ๑.๐๕ ๑๐0,000 ๐.๓๖ ส านักงานปลัด 
 ๑.๒ แผนงานการเกษตร ๔ ๒.๑๑ ๕๕,๐๐๐ ๐.๒๐ ส านักงานปลัด 
 ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข ๑ ๐.๕๓ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๗ ส านักงานปลัด 

รวม ๗ ๓.๖๙ ๑๗๕,๐๐๐ ๐.๖๓ - 
2    ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์ การจัดการด้านการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๔ ๒.๑๑ ๓๓,๐๐๐ ๐.๑๒ ส านักงานปลัด 
 2.๒ แผนงานการศึกษา ๑๖ ๘.๔๒ ๓,๓๕๖,๙๗๘ ๑๑.๙๙ กองการศึกษาฯ 
 ๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ ๑ ๐.๕๓ ๓๐,๐๐๐ ๐.๑๑ กองการศึกษาฯ 

รวม ๒๑ ๑๑.๐๕ ๓,๔๑๙,๙๗๘ ๑๒.๒๒ - 
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3.๑ แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ๑ ๐.๕๓ ๕๐,๐๐๐  ๐.๑๘ กองสวัสดิการฯ 
 3.๒ แผนงานการเกษตร ๑ ๐.๕๓ ๑๕,๐๐๐ ๐.๐๕ ส านักงานปลัด 

รวม ๒ ๑.๐๖ ๖๕,๐๐๐ ๐.๒๓ - 
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 - - - - - - - 

รวม - - - - - 
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านคมนาคม 
 5.1 แผนงานเคหะชุมชน ๑๐ ๕.๒๖ ๒,๕๘๕,๐๐๐ 9.23 กองช่าง 

รวม ๑๐ ๕.๒๖ ๒,๕๘๕,๐๐๐ 9.23 - 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๕๓ ๒๗.๘๙ ๗,๐๑๘,๐๕๘ 25.06 ส านักงานปลัด 
 ๖.๒ แผนงานบริหารงานคลัง ๑๗ ๘.๙๕ ๑,๙๖๕,๔๔๐ 7.02 กองคลัง 
 ๖.๓ แผนงานเคหะชุมชน ๑๘ ๙.๔๗ ๑,๓๓๐,๔๘๐ 4.75 กองช่าง 
 ๖.๔ แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ๑๐ ๕.๒๖ ๘๑๘,๘๐๐ 2.92 กองสวัสดิการฯ 
 ๖.๕ แผนงานการศึกษา ๒๒ ๑๑.๕๘ ๓,๐๗๖,๘๔๔ 10.99 กองการศึกษาฯ 
 ๖.๖ แผนงานรักษาความสงบ ๒ ๑.๐๕ ๓๖๐,๐๐๐ 1.29 ส านักงานปลัด 
 ๖.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ ๑ ๐.๕๓ ๔๐,๐๐๐ 0.14 กองการศึกษาฯ 
 ๖.๘ แผนงานงบกลาง ๒ ๑.๐๕ ๒๔๒,๐๐๐ 0.86 ส านักงานปลัด 

รวม ๑๒๕ ๖๕.๗๘ ๑๔,๘๕๑,๖๒๒ 53.03 - 
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ ๐.๕๓ ๑๐,๐๐๐ 0.04 ส านักงานปลัด 
 ๗.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๔ ๒.๑๑ ๒๗๕,๐๐๐ 0.98 ส านักงานปลัด 
 ๗.๓ แผนงานสาธารณสุข ๕ ๒.๖๓ ๒๓๐,๐๐๐ 0.82 ส านักงานปลัด 
 ๗.๔ แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ๔ ๒.๑๑ ๑๔๐,๐๐๐ 0.50 กองสวัสดิการฯ 
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยด าเนินการ 

 ๗.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ ๔ ๒.๑๑ ๒๑๕,๐๐๐ 0.77 กองการศึกษาฯ 
 ๗.๖ แผนงานการเกษตร ๑ ๐.๕๓ ๒๐,๐๐๐ 0.07 ส านักงานปลัด 
 ๗.๗ แผนงานงบกลาง ๖ ๓.๑๖ ๖,๐๑๓,๔๐๐ 21.48 ส านักงานปลัด 

รวม ๒๕ ๑๓.๑๖ ๖,๙๐๓,๔๐๐ 24.66 - 
รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ ๑๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ - 
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ส่วนที่ ๓ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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แบบ ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  อ าเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธาน ี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบะสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมด าเนนิการ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
ป้องกันไฟป่า 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๒ ค่าสนบัสนุนการด าเนินงาน
กิจกรรมเพื่อป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและภัยพบิัต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 วัสดุทางการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ

การเกษตร  
งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๔ โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ   ๕,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๕ โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผน
ดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน 
ปลัด 

            

๖ ค่าส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน 
ปลัด 

            

 

แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 โครงการบริหารจัดการขยะ

ชุมชน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจดัการ
ขยะชุมชน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จ านวน ๗ โครงการ จ านวนเงินทั้งหมด ๑๗๕,๐๐๐ บาท 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการบริการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การจัดการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงาน

พิธีทางศาสนา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในงานรัฐพิธีและงาน
พิธีทางศาสนา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๙ ค่าพวงมาลา กระเชา้ดอกไม ้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลาส าหรับวัน
ส าคัญ 
งบประมาณ   ๓,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๐ โครงการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนหรือ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนหรืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพื่อมารว่มงานรัฐ
พิธีและพระราชพิธีตา่งๆ  
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๑ โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อัดเป็นที่ยึด
เหนี่ยวและเป็นศนูย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทัง้ชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อัดเปน็ที่ยึด
เหนี่ยวและเป็นศนูย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ 
งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 ค่าจัดซื้อแทนบรรยาย จ านวน 

๒ ชุด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแทนบรรยาย จ านวน 
๒ ชุด งบประมาณ  ๒๔,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๓ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๔ โครงการปรับภูมิทัศน ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
โครงการปรับภูมิทัศนส์ าหรับ ศพด.       
ทั้ง ๔ แห่ง งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๕ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
โครงการวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพื้นที่ ๘ หมู่บ้าน  
งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๖ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง 
งบประมาณ   ๑๕๓,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๗ ค่าอาหารกลางวนัส าหรับ ศพด.
ทั้ง ๔ แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง  
งบประมาณ ๔๖๕,๕๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 
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แผนงานการศึกษา(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 ค่าหนังสือส าหรับ ศพด.  

ทั้ง ๔ แห่ง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือส าหรับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง  
งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๙ ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ 
ศพด. ทั้ง ๔ แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง  
งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๒๐ ค่าเครื่องแบบเรียนส าหรับ 
ศพด. ทั้ง ๔ แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบเรียนส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง  
งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๒๑ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับ 
ศพด. ทั้ง ๔ แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง 
งบปประมาณ ๓๐,๑๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๒๒ โครงการสนบัสนนุกิจกรรม
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
ส าหรับ ศพด. ทั้ง ๔ แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
โครงการสนบัสนนุกิจกรรมการศึกษาเด็ก
ก่อนวัยเรียนส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
ทั้ง ๔ แห่ง งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๒๓ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง 
งบประมาณ ๕๔,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 
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๒๔ โครงการอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียนในสังกัด 
(สพฐ.) ในเขตต าบลโนนทอง
อินทร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับ
เด็กนักเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตต าบล
โนนทองอินทร ์
งบประมาณ ๖๘๗,๙๒๐บาท 

อบต. กอง
การศกึษา 

            

๒๕ โครงการอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับศพด.  ในเขตต าบลโนน
ทองอินทร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตต าบล 
โนนทองอินทร ์ 
งบประมาณ ๑๗๒,๔๕๘ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๒๖ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างส าหรับ ศพด. 
ทั้ง ๔ แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างส าหรับ ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง ๔ แห่ง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๒๗ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขต
ต าบลโนนทองอินทร ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคา่อาหารกลางวนั
โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตต าบล 
โนนทองอินทร์  
งบประมาณ ๑,๔๓๖,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
กิจกรรมประกวดขับร้องท านองสรภัญญะ
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  จ านวน ๒๑ โครงการ  เงินทั้งสิ้น ๓,๔๑๙,๙๗๘ บาท 



16 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการโครงการ
ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

 

แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 ค่าสนบัสนุนศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการสนบัสนนุ
ศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักปลัด             

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  จ านวน ๒ โครงการ  เงินทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐ บาท 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การสร้างเสริมความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
แผนงาน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  จ านวน - โครงการ  เงินทั้งสิ้น - บาท 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
แผนงานเคหะชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๓๑ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม

ถนน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
อบต. กองช่าง             

๓๒ วัสดุยางมะตอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยางมะตอย 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

๓๓ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนน คสล. ม.๘ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน 
คสล. บ้านหัวหนอง ม.๘ ขนาดผิวจราจร
กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๐๕ ม. 
รวมระยะทางขา้งละ ๒๖๑ ม. รวมพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๒ ตรม. พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย  
งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             
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แผนงานเคหะชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

บ้านยาง ม.๑ 
1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยาง ม.
1 จากหน้าวัดบ้านยาง – ถนน คสล.
(เดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.00 -0.50 ม. ระยะทาง 97.00 ม. 
1.2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านยาง ม.
1 จากหน้าบ้าน นายเสร ีเตชะผล -นาย
บัญญัต ิวงษ์สิงห ์ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ  0.00-๐.๕๐ ม.
ระยะทาง 34.00 ม.   
1.3 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านยาง ม.
1 จากหน้าบ้าน นายชุมพล ละอองศรี  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.00-0.50 ม. ระยะทาง 10.00 ม.   
1.4 โครงการก่อสร้างนน  คสล. สาย บ้าน
ยาง ม.1 – ป่าช้าสาธารณะประโยชน์บ้าน
เหล่าสวนกล้วย ม.2,6,7 ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15  ม.ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.00-๐.๕๐ ม. 

อบต. กองช่าง             
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แผนงานเคหะชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
  ระยะทาง 10.00 ม. ป้ายโครงการ 1

ป้าย รวมพื้นท่ีก่อสรา้งไม่น้อยกว่า560 ตร.ม 
งบประมาณ ๒๘๙,๐๐๐ บาท 

              

๓๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติคคอนกรีตสายบ้าน
โนนทองอินทร์ม.4 - วัดป่าโนน
ทองอินทร์ ม.4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติดคอนกรตี สายบ้านโนนทองอินทร์ ม.4 –
 วัดป่าโนนทองอินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง
6 ม. หนา 0.03 ม. ระยะทาง 0.130 กม. 
งบประมาณ ๓๗๓,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

๓๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู บา้นหัวหนอง ม.3 

ก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวย ูคสล.  บ้าน
หัวหนอง ม.3 จากรอยต่อม.3,ม.8 -บ้าน
นายสะการ ศรีสุขา ขนาดกว้าง ๗.๗๐ ม.
ลึก 0.85 เมตร ยาวข้างละ 46.5 ม. หรือ
รวมความยาวไม่น้อยกว่า 93 ม. พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

๓๗ โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า
รูปตัวยู บา้นเหล่าสวนกล้วย 
ม.2 

ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปตัวยู คสล.
บ้านเหลา่สวนกล้วย หมู่ที่ 2  
- จุดที่ 1 จากสามแยกหน้าวัดสวุรรณา
ราม-ศาลาประชาคม ม.๒ ขนาด กว้าง
0.70 ม. ลึก 0.85 ม. ยาว  64 ม.  

อบต. กองช่าง             
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แผนงานเคหะชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
  - จุดที่ 2 จากศาลาประชาคม ม.2 – บ้าน

นางส าสี ขนัที ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ลึก 
0.85  ม. ยาว 31 ม. หรือรวมความยาว
ไม่น้อยกว่า 95.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

              

๓๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู บา้นเหล่าสวนกล้วย 
ม.6 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู คสล. บ้าน
เหล่าสวนกล้วย ม.6 จากสามแยกเสา
โทรคมนาคม – หน้าบา้นนายสมัย บุญ
อภัย ขนาด กว้าง 0.70 ม. ลึก 0.85 ม. 
ยาว 93.00 ม. หรือรวมความยาวไมน่้อย
กว่า 93.00ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

๓๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู บา้นเหล่าสวนกล้วย  
ม.7 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  คสล.  บ้าน
เหล่าสวนกล้วย ม.7 จากจุดสิน้สุดราง
ระบายน้ า คสล. (เดิม) - บ้านนางไสว
บ าเพ็ญศิล ขนาด กว้าง ๐.๗๐ ม. ลึก 
๐.๘๕ ม. ยาว  95 ม. หรือความยาวไม่
น้อยกว่า 95 ม. พร้อมป้ายโครงการ 
1 ป้าย งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             
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แผนงานเคหะชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

บ้านวังแข้ ม.5 
1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายที ่1  
จากบ้านวังแข ้ม. 5 – บ้านโคกสง่า เขต
ต าบลโพนสูง กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 โดย
การลงลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแต่งในจุดที่
ช ารุด จ านวน 360 ม. 
2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายที ่2  
จากบ้านวังแข ้ม. 5-เขต ต.หัวนา
ค า  อ. ศรีธาตุ จ.อุดรธานี กว้าง ๕ ม.
ยาว 1,700 ม. โดยการลงลูกรงัพร้อม
เกลี่ยตกแต่ง ในจุดที่ช ารุด จ านวน ๖๐๐ม. 
3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายที ่3  
จากบ้านวังแข ้ม. 5.- บ้านหัวหนอง ม.
3 ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 7,300 ม. โดย
การลงลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแต่งในจุดที่
ช ารุด จ านวน 1,692 ม. พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  
งบประมาณ ๓๔๓,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จ านวน ๑๐ โครงการ  เงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๕,๐๐๐ บาท 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๔๑ เงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 

 (1) ต าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบล  
 (2) ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  งบประมาณ ๕๑๔,๗๘๗ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๔๒ เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่
นายก/รองนายก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
ให้แก่ 
  (1) ต าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบล  
  (2) ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  
งบประมาณ ๔๒,๑๒๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๔๓ เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ 
 (1) ต าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบล  
 (2) ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  
งบประมาณ ๔๒,๑๒๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๔๔ เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
งบประมาณ ๘๖,๔๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๔๕ เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ 
 (1) ต าแหน่งประธานสภาฯ   
 (2) ต าแหน่งรองประธานฯ   
 (3) ต าแหน่งเลขาสภาฯ  
 (4) ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล งบประมาณ ๑,๔๕๔,๑๖๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๔๖ เงนิเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล ส านักงานปลัด จ านวน ๖ อัตรา ได้แก่ 
(1)ต าแหน่งปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล  
(2)ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลดั  
 (3)ต าแหน่งนักทรัพยากรบคุคล  
 (4)ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
(5)ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
(6) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
(7) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
งบประมาณ ๑,๙๑๗,๒๔๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๔๗ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่ม

พิเศษต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ส านัก
ปลัด งบประมาณ ๕๐,๗๓๘ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๔๘ เงินประจ าต าแหน่ง  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่ ของ
พนักงานส่วนต าบล ส านักงานปลัดจ านวน
2 อัตรา ได้แก ่   
(1)ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 (2)หัวหน้าส านักปลัด  
งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๔๙ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
จ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน ๓ อัตรา 
ได้แก่  
(1)ต าแหน่งผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ  
 (2)ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
 (3)ต าแหน่งคนงาน 
งบประมาณ ๓๕๔,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๕๐ เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มอ่ืนๆ ให้แก่พนักงานจา้ง จ านวน 
3 อัตรา ได้แก ่ 
(1)ต าแหน่งผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ  
(2)ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
(3)ต าแหน่งคนงานทั่วไป  
งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๕๑ เงินค่าตอบแทนพิเศษ  (โบนัส) เพื่อจ่ายเป็นผลประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (โบนัส) งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๕๒ เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
อนุกรรมการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ,คณะกรรมการเปิดซอง,ตรวจ
รับงานจ้าง งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๕๓ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอก
เวลาราชการ งบประมาณ   ๕,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๕๔ ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล งบประมาณ   ๔๘,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ลัด 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐  บาท 
อบต. ส านักงาน

ปลัด 
            

๕๖ ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
งบประมาณ   ๗๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๕๗ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ 
งบประมาณ   ๕,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๕๘ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานในการท า
สิ่งของต่างๆ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๕๙ ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจความ
พึงพอใจ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาส ารวจความพึง
พอใจ งบประมาณ  ๑๙,๐๐๐  บาท 

อบต 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๖๐ ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัย 
ณ  ที่ท าการ อบต.โนนทองอินทร์ 
งบประมาณ   ๗๒,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๖๑ ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านักงาน งบประมาณ  ๗๒,๐๐๐   บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

งบประมาณ  ๔๖,๑๑๘  บาท 
อบต. ส านักงาน

ปลัด 
            

๖๓ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
ส าหรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่าตรวจเยี่ยม 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

อบต ส านักงาน
ปลัด 

            

๖๔ ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรอง ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๖๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๖๖ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
งบประมาณ   ๖๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๖๗ ค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของ อปท. จ.อุดรธานี ประจ าป ี
๒๕๖๒ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. 
จ.อุดรธานี ประจ าปี ๒๕๖๒ 
งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๖๘ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้ง 
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐   บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรใน
สังกัด อบต.โนนทองอินทร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
บุคลากรในสงักัดอบต.โนนทองอินทร์
งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๗๐ โครงการส่งเสริม สนบัสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนนุการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชน
และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชนและแผนพฒันาท้องถิ่น 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

หมู่ที่ 
๑-๘ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๗๑ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๗๒ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 
งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๗๓ วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๗๔ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๗๕ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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๗๖ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการโฆษณา 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต ส านักงาน
ปลัด 

            

๗๗  วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์
งบประมาณ    ๒๕,๐๐๐   บาท 

อบต ส านักงาน
ปลัด 

            

แผนงานการบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๗๘ ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับองค์การบริหาร

ส่วนต าบล งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
อบต. ส านักงาน

ปลัด 
            

๗๙ ค่าน้ าประปา,ค่าน้ าบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา,ค่าน้ าบาดาล 
งบประมาณ   ๑,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๘๐ ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๘๑ ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าสง่ไปรษณีย ์
งบประมาณ  ๓,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๘๒ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๘๓ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขนาด 30,000  บีทียู 
จ านวน  ๑  ตัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ  ๔๐,๒๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

 



30 
 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

พนักพิง จ านวน ๑ ชุด 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี
แบบพนักพิง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๘๕ ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ
กระจก ขนาด ๔ ฟุต จ านวน ๔ 
หลัง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
แบบกระจก จ านวน ๔ หลัง งบประมาณ 
๒๔,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๘๖ รถเข็นโครงเหล็ก ขนาด             
๐.๗๐x๑.๒๐ เมตร ล้อซี่ลวด 
จ านวน ๑ คัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นโครงเหล็กขนาด 
๐.๗๐x๑.๒๐ เมตร ล้อซี่ลวด จ านวน ๑ คัน 
งบประมาณ ๓,๔๘๒ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๘๗ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน ๑ เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องตัดหญา้แบบข้อแข็ง 
จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๘๘ ครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ จ านวน 
๑ เครื่อง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ ขนาดไม่
น้อยกว่า ๑.๐ แรงมา ขนาดบาร์และโซ่ ๑๑ 
นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

              

๘๙ เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
All In One จ านวน ๒ เครื่อง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส านักงาน All In One จ านวน ๒ เครื่อง 
งบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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แผนงานบริหารงานคลัง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอกู่
แก้ว ประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๖๒  

เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลค้อ
ใหญ่ โครงการศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอกู่แก้ว ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๙๑ อุดหนุนขบวนแห่พานบายศรีทุ่ง
ศรีเมือง 

เพื่ออุดหนุนขบวนแห่พานบายศรีทุ่ง 
ศรีเมือง   งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๙๒ อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด เพื่ออุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๙๓ อุดหนุนอ าเภอกู่แก้วงานรัฐพิธี เพื่ออุดหนุนอ าเภอกู่แก้ว   งานรัฐพิธี 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๙๔ เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล กองคลัง จ านวน 5  อัตรา  ได้แก ่ 
(1) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  
(2) ต าแหน่งหัวหนา้ฝ่ายบัญช ี 
(3) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี 
(4) ต าแหน่งเจ้าพนักงานพสัด ุ 
(5) ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บ 
งบประมาณ ๑,๒๐๗,๗๘๐ บาท 

อบต. กองคลัง             
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แผนงานบริหารงานคลัง(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๙๕ 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ

เงินเพิ่มอ่ืนๆ แก่พนักงานส่วนต าบล กอง
คลัง งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท 

อบต. กองคลัง             

๙๖ เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ 
(1) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  
(2) ต าแหน่งหัวหนา้ฝ่ายการเงินและบัญช ี 
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กองคลัง             

๙๗ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ กองคลัง จ านวน 2 อัตรา ได้แก่  
(1) ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี  
(2) ผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัเก็บ 
งบประมาณ ๒๙๐,๐๔๐ บาท 

อบต. กองคลัง             

๙๘ เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มอ่ืนๆ แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ กองคลัง จ านวน 2 อัตรา  ได้แก ่   
(1)ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี  
(2)ผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัเก็บรายได้  
งบประมาณ ๔๐,๐๒๐ บาท 

อบต. กองคลัง             
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แผนงานบริหารงานคลัง(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 
อบต. กองคลัง             

๑๐๐ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  

อบต. กองคลัง             

๑๐๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             

๑๐๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             

๑๐๓ โครงการอบรมหลักสูตรการ
จัดท าแผนที่ภาษ ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองคลัง             

๑๐๔ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กองคลัง             

๑๐๕ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองคลัง             

๑๐๖ วัสดุงานบา้นงานครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             
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แผนงานเคหะชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
อบต. กองคลัง             

๑๐๘ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             

๑๐๙ เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
All In One จ านวน ๑ เครื่อง 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
All In One จ านวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ  ๑๗,๐๐๐  บาท 

อบต. กองคลัง             

๑๑๐ เครื่องพิมพ์ขาวด า จ านวน ๑ 
เครื่อง 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดขาวด า 
จ านวน  ๑  เครื่อง 
งบประมาณ   ๓,๓๐๐  บาท 

อบต. กองคลัง             

๑๑๑ เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล กองช่างจ านวน 2 อัตรา  ได้แก ่ 
 (1) ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 
 (2) ต าแหน่งนายช่างโยธา  
งบประมาณ ๕๒๙,๒๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             
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แผนงานเคหะชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๑๑๒ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ

เงินเพิ่มอ่ืนๆ แก่พนักงานส่วนต าบลกองชา่ง 
 งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๑๓ เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองชา่ง จ านวน 1 อัตรา  
งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๑๔ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ กองช่าง จ านวน ๓ อัตรา ได้แก่  
(1) ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 
(2) ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ 
(3) ต าแหน่งผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ 
งบประมาณ ๔๐๘,๔๘๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๑๕ เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มอ่ืนๆ แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ กองช่าง จ านวน 3 อัตรา ได้แก ่   
(1) ต าแหน่งผู้ช่วงนายชา่ง 
(2) ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้  
(3) ต าแหน่งผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ  
งบประมาณ ๖๔,๘๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             



36 
 
แผนงานเคหะชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

เวลาราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๑๗ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๑๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๑๙ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๒๐ ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนน 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๒๑ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๒๒ วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุ งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๒๓ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             
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แผนงานเคหะชุมชน(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

และหล่อลื่น 
งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๒๕ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ่
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๒๖ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๒๗ ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ
กระจก ขนาด ๔ ฟุต จ านวน  
๒ หลัง 

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ
กระจก ขนาด ๔ ฟุต จ านวน ๒ หลัง 
งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

๑๒๘ วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ต าบล กองสวัสดิการ
สังคม จ านวน 2 อัตรา ได้แก ่
(1) ต าแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
(2) ต าแหน่ง นักพัฒนา 
งบประมาณ ๕๙๕,๘๐๐ บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

๑๓๐ เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสวสัดิการ จ านวน 1 อัตรา  
งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

เวลาราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

๑๓๒ ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

หนังสือ 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

๑๓๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

๑๓๕ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

๑๓๖ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

๑๓๗ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

๑๓๘ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
จ านวน ๑ เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก จ านวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 
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แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ต าบล/ข้าราชการครูกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  จ านวน 2 อัตรา ได้แก ่ 
(1) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(2) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  
งบประมาณ ๖๐๗,๕๖๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๔๐ เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ จ านวน 
1 อัตรา  
งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๔๑   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1
อัตรา ต าแหน่งผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
งบประมาณ ๑๒๙,๔๘๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๔๒ เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 
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แผนงานการศึกษา(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 
อบต. กอง

การศึกษา 

            

๑๔๔ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๔๕ 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ 
งบประมาณ   ๔๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๔๖ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๔๗ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูผูดู้แล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด. 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๔๘ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษา 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๔๙ วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 
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แผนงานการศึกษา(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

และวิทย ุ งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 
อบต. กอง

การศึกษา 

            

๑๕๑ วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๕๒ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ่
งบประมาณ  ๕,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๕๓ วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๕๔ ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๕๕ ค่าน้ าประปา,ค่าน้ าบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา,ค่าน้ าบาดาล 
งบประมาณ   ๓,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๕๖ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 
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แผนงานการศึกษา(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๑๕๗ เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับข้าราชการครู

ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา จ านวน
3 อัตรา งบประมาณ ๘๐๔,๒๔๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๕๘ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสงักัดกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน
5 อัตรา ต าแหน่งผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก
งบประมาณ ๖๓๖,๕๖๔ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๕๙ เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจา้ง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มอ่ืนๆ แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จ านวน 5 อัตรา ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๖๐ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
จ านวน ๑ เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก จ านวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

กู้ภัย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจ้างเหมาศูนย์กู้
ชีพกู้ภัย 
งบประมาณ  ๓๓๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๖๒ อุดหนุนอ าเภอกู่แก้ว 
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอกู่แก้ว   
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐   บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ประเพณีบุญเดือนหก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขบวนแห่เข้าตั้งไว้ประเพณี
บุญเดือนหก 
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
แผนงานงบกลาง 



45 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 
เพื่อจ่ายสมทบกองทนุประกันสงัคม 
งบประมาณ  ๑๐๒,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๖๕ เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น
(กบท.) 

จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  จ านวน ๑๒๕ โครงการ  เงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๕๑,๖๒๒ บาท 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๑๖๖ โครงการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้

แจ้งท าความเข้าใจ เพื่อสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
โดยเน้นการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการจดัฝึกอบรม 
ประชุมชี้แจ้งท าความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติ
และจิตส านึกที่ดงีามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉนัท์โดยเน้นการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
งบประมาณ   ๓๕,๐๐๐   บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๖๘ โครงการรณรงค์ป้องกันลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
สงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   
งบประมาณ   ๓๕,๐๐๐   บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๖๙ ค่าส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์ อปพร. อบต.โนนทอง
อินทร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม
สนับสนนุกิจกรรมของ ศูนย์ อปพร. 
อบต.โนนทองอินทร ์
งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

แผนงานรักษาความสงบภายใน(ต่อ) 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม
ค่าบ าบัดผู้เสพและฝึกอบรม
อาชีพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ 
งบประมาณ  ๖๕,๐๐๐  บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ของโรคไข้เลือดออก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๗๒ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยา่ง
เข้มแข็งและยั่งยืน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๗๓ โครงการสัตว์โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๗๔ โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๗๕ อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้านชุมชน 

อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บา้นชุมชน   
งบประมาณ   ๘๐,๐๐๐   บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๑๗๖ โครงการป้องกันโรคเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน

โครงการ 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

๑๗๗ โครงการอบรมอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

๑๗๘ โครงการส่งเสริมและพฒันา
บทบาทสตร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

๑๗๙ โครงการอบรมผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ต าบลต้านภัยยาเสพตดิ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต าบลต้านภัย
ยาเสพติด “โนนทองอินทร์เกมส์ คร้ังที่ ๑๘
ประจ าป ีพ.ศ. 2562”  
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

อบต. กอง
การศึกษา 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ปรางค์กู่แก้วเกมส์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาปรางค์กู่แก้วเกมส์  
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๘๒ สนับสนนุศูนย์กีฬาต าบลโนน
ทองอินทร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
กิจการศูนย์กีฬาต าบล  
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

๑๘๓ วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับบริการเด็กเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในเขตต าบลโนนทองอินทร์ 
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท  

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

งบประมาณ  ๔,๓๖๗,๔๐๐  บาท 
- กอง

สวัสดิการ 
            

๑๘๖ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยงัชีพความพิการ 
งบประมาณ  ๑,๒๔๘,๐๐๐  บาท 

- กอง
สวัสดิการ 

            

๑๘๗ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพ งบประมาณ  ๒๔,๐๐๐  บาท 

- กอง
สวัสดิการ 

            

๑๘๘ เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการบรรเทาความ
เดือนร้อนของประชาชน  
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

- ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๘๙ สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพ งบประมาณ  ๘๔,๐๐๐  บาท 

- ส านักงาน
ปลัด 

            

๑๙๐ เงินสมทบกองทนุสวสัดิการ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุสวัสดิการ
ชุมชน งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท 

- กอง
สวัสดิการ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  จ านวน ๒๕ โครงการ  เงินทั้งสิ้น ๖,๙๐๓,๔๐๐ บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 1-๗ จ านวน 1๙๐ โครงการ รวมจ านวนเงินทั้งหมด  ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 


